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Jak vypadali pfied 100 lety...

60 SVùT PSÒ 7/06

Nejvy‰‰í hora Skalnaté zemû, Zetlandu, jak zní v originále název shetlandsk˘ch ostrovÛ,
mûfií pouh˘ch 450 metrÛ. I ona jako by se chtûla pfiikrãit pfied studen˘mi mofisk˘mi
vûtry, které provívají více neÏ stovkou ostrovÛ, ostrÛvkÛ a útesÛ pfii severním okraji
Skotska, kde se v prÛmûrné roãní teplotû 7 °C dafií jen skromné pfiízemní vegetaci.
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arakter pfiírodních podmí-
nek zformoval i typické zna-
ky zdej‰í fauny, z níÏ nej-

známûj‰í jsou jistû maliãtí shetland‰tí
poníci Ïijící vedle mal˘ch ovcí hlídan˘ch
mal˘mi psy, jimÏ se zde fiíká peerie nebo
toomie - skfiítci.
Kromû romantick˘ch legend o psech, kte-
ré na ostrovy vyplavilo mofie, se o pÛvodu
‰eltie mnoho konkrétního neví. ProtoÏe
v‰ak pfiedstavuje nezamûniteln˘ typ pÛ-
vodního evropského ovãáka se v‰emi prÛ-
vodními exteriérov˘mi znaky, lze více neÏ
pfiedpokládat, Ïe ‰eltie se na ostrovy
dostala s keltsk˘mi pfiistûhovalci, ktefií
sem dorazili ve dvou vlnách pfii expanzí
do Británie. Poprvé to mohlo b˘t uÏ kolem
roku 1200 pfi. n. l., pravdûpodobnûj‰í je
v‰ak pfiíchod v 9. století pfi. n. l. Po irsk˘ch
misionáfiích opanovali ostrovy v prÛbûhu
8. století n. 1. v˘bojní Vikingové, od konce
9. století aÏ do vrcholného stfiedovûku zde
vládli Norové, Ze v‰ech v˘chozích míst
postupnû pfiicházejících dobyvatelÛ se
sem mohli dostat ovãáãtí psi. Prolínala se
zde fiada vlivÛ znaãnû ztûÏujících rozpo-
znání pravého pÛvodu ‰eltie. MÛÏe b˘t
sice uÏ pÛvodu keltského, podobnû jako
vel‰korgi, pravdûpodobnûj‰í je v‰ak spfiíz-
nûnost s islandsk˘m ovãákem. Nabízí se
srovnání se skotskou kolií, ale proti v‰e-
obecnû panujícímu mínûní není asi ‰eltie
její zmen‰eninou, naopak ‰eltie je formou
star‰í, pÛvodnûj‰i. V textech Britské asoci-
ace chovatelÛ ‰eltií ov‰em najdeme
poznámky o tom, Ïe v chovu ‰eltie figuru-
jí men‰í jedinci „velké“ kolie.
Na v˘stavû se shetlandsk˘ ovãák objevil
poprvé aÏ v roce 1906, v roce 1909 byl
uznán anglick˘m Kennel Clubem. V téÏe
dobû byl zaloÏen Shetland Collie Club, kte-
r˘ uÏ sv˘m názvem potvrzoval úzkou
návaznost na skotského ovãáka, kolii.
Shetlandsk˘ ovãák je Ïiv˘, energick˘, vytr-
val˘ pracovní pes, kter˘ nezapomnûl nic
z umûní pravého ovãáka, zároveÀ v‰ak roz-
vinul svou pfiátelskou, spoleãenskou pova-
hu, pro niÏ je vyhledáván na celém svûtû.
Standardem je ‰eltie celkovû charakterizo-
vána jako mal˘ dlouhosrst˘ pracovní pes
velké krásy, bez známek tûÏkopádnosti
a hrubosti. Obrys tûla je symetrick˘, Ïádná
ãást není disharmonická vzhledem k celku.
Bohatá srst, bohat˘ límec a náprsenka
a krásnû utváfiená hlava s líbezn˘m v˘ra-
zem se spojují v ideální obraz.

Michal Císafiovsk˘
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Britská asociace chovatelÛ ‰eltií, The British Shetland Sheepdog Breeder’s Association,
s hrdostí konstatuje, Ïe první standard plemene byl navrÏen jiÏ v roce 1898 a potvrzen
v roce 1910. Od té doby nebyl v podstatû mûnûn a dá se fiíci, Ïe ‰eltie roku 1900 zÛstává
ideálem i pro souãasnost. U pfiíleÏitosti tfiiceti let od vypracování standardu zvefiejnila
asociace galerii nejúspû‰nûj‰ích jedincÛ, ‰ampionÛ první ãtvrtiny 20. století.

Gawaine 
of Camelaird

Blaeberry 
of Clerwood

Zajímavé je srovnání s „velk˘mi“
koliemi stejného období 
– skupina Mr. Johna Wilkina
z Limerick Collie Kennel z North
Adelaide v Austrálii, souãásti
britského Commonwealthu
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