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Skupinka
hrubosrst˘ch
chrtÛ na
v˘stavû

Skotský jelení pes
UÏ samo jeho jméno svûdãí o tom, Ïe skotsk˘ jelení pes (Deerhound,
Scottish Deerhound) pochází ze severu nejvût‰ího z Britsk˘ch ostrovÛ. Také
Mezinárodní kynologická federace (FCI) uznává Skotsko za zemi pÛvodu plemene

O

v‰em tak jednoduché to není.
Bezprostﬁední pﬁedkové skotského jeleního psa totiÏ podle v‰eho
pocházejí z Irska.

PÛvod a v˘voj
Za relativnû pﬁímé pﬁedky moderního
skotského jeleního psa b˘vají pokládáni
psi keltského kmene ScotiÛ, kter˘ Ïil koncem 4. stol. n. l. je‰tû v Irsku, ale krátce
potom, v 5. stol., pﬁesídlil spolu s dal‰ími
keltsk˘mi kmeny do dne‰ního Skotska,
které je právû po nûm pojmenováno.
¤ímsk˘ konzul Quintus Aurelius Symmachus zaslal r. 391 n. l., v dobû, kdy se

52

SVùT PSÒ 9/06

ﬁímská nadvláda nad dne‰ní Anglií, tehdej‰í Loegrií, ch˘lila ke konci, svému bratru Flaviovi, pob˘vajícímu zde sluÏebnû,
dopis, kter˘m mu mimo jiné dûkoval za
zásilku sedmi „skotsk˘ch psÛ“ (scotici
canes), urãen˘ch pro souboje s jin˘mi zvíﬁaty v ﬁímsk˘ch arénách.
KonzulÛv dopis b˘vá obvykle povaÏován
za nejstar‰í písemn˘ doklad existence
irského vlkodava, ale psi, o kter˘ch se
zmiÀuje, mohli b˘t stejnû dobﬁe pﬁedky
skotského jeleního psa. Ve skuteãnosti
totiÏ v té dobû Ïádná plemena v dne‰ním
slova smyslu neexistovala. Keltové
v Irsku i ve Velké Británii chovali kromû

jin˘ch psÛ velké okcidentální chrty severského typu, naz˘vané latinsky vertragus,
tj. „rychlonoh˘“. Byli to potomci chrtÛ ze
Stﬁedomoﬁí, kteﬁí se s Kelty dostali na
sever a roz‰íﬁili se v západní Evropû a na
Britské ostrovy. Pﬁedstavovali v podstatû
jednotnou, zároveÀ v‰ak velmi promûnlivou a adaptabilní populaci psÛ, z níÏ
v rozliãn˘ch oblastech vznikaly procesem reproduktivní izolace rÛzné lokální
variety, odli‰né v urãit˘ch znacích od
jin˘ch podobn˘ch místních variet i od
v˘chozí populace. Na Britsk˘ch ostrovech se tak vyvinuli z keltsk˘ch chrtÛ pﬁímí pﬁedkové irského vlkodava, skotského
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jeleního psa, grejhaunda a vipeta.
Okcidentální chrti severského typu byli
dokonale pﬁizpÛsobeni podmínkám
chladného podnebního pásma. Jejich
srst byla ve srovnání s chrty z tepl˘ch
oblastí hustá, del‰í a tvrd‰í, ãasto vyslovenû hrubá, u‰ní boltce, odvozené od
boltcÛ vztyãen˘ch, byly dozadu sloÏené.
Hrubé osrstûní chránilo psa, zejména za
studeného a de‰tivého poãasí, mnohem
lépe pﬁed prochladnutím neÏ krátká srst.
U‰ní boltce jsou u chrtÛ z tepl˘ch mediteránních oblastí vztyãené, zvût‰ují celkovou plochu tûla a fungují jako jeden
z v˘znamn˘ch regulátorÛ tûlesné teploty,
podobnû jako napﬁíklad u saharské li‰ky
- fenka berberského. Ve studeném zemûpisném pásmu by v‰ak byly pﬁíãinou
znaãn˘ch tepeln˘ch ztrát, a proto z nich
v rámci adaptace vznikly u‰ní boltce vzad
sloÏené. V˘znamnû se tak zmen‰ila jejich
plocha i tepelné ztráty.
V severních oblastech Evropy nebyly
pÛvodnû nejpﬁíhodnûj‰í podmínky pro
lov s chrty. Rozkládaly se tu rozsáhlé lesní komplexy, v nichÏ se velká zvíﬁata,
divoká prasata, jeleni, losi a dal‰í, lovila za
pomoci krátkosrst˘ch dogovit˘ch psÛ
níÏinného typu. Tito psi museli v ãlenitém a obtíÏnû schÛdném terénu na
pomûrnû krátkou vzdálenost koﬁist
dostihnout a zákusem do citlivého místa
na hlavû, do u‰ního boltce nebo mulce,
udrÏet na místû aÏ do pﬁíchodu lovce.
Teprve pozdûji, kdyÏ v dÛsledku m˘cení
a Ïìáﬁení souvisle zalesnûné plochy ustupovaly a objevila se men‰í ãi vût‰í volná
prostranství, která dovolovala pronásledované zvûﬁi rychlej‰í útûk, vznikla potﬁeba siln˘ch, dostateãnû ostr˘ch, ale pﬁedev‰ím velice rychl˘ch psÛ, kteﬁí sledovali
koﬁist zrakem a byli schopni ji dostihnout, strhnout a zadávit.
Spoleãn˘ pÛvod skotského jeleního psa
a irského vlkodava je patrn˘ i z toho, Ïe
po dlouhou dobu nebyla tato dvû plemena dÛslednû rozli‰ována. Tak je tomu
napﬁíklad v proslulém díle A General History of Quadrupeds T. Bewicka z roku
1790. Z nûj ãerpal mnohem pozdûji pﬁi
psaní svého Îivota zvíﬁat i znám˘ A. E.
Brehm, kter˘ název Wolfshund (vlãí pes,
vlkodav) uvádí jako synonymum názvu
Schottischen Hochland-Windhund (chrt
ze skotské Vysoãiny), kter˘ tehdy náleÏel
skotskému jelenímu psu. T˘Ï T. Bewick
a z nûho ãerpající A. E. Brehm, ale i dal‰í
star‰í autoﬁi v‰ak vûdûli, Ïe nûkteﬁí pﬁedstavitelé tohoto plemene jsou krátkosrstí
a jiní hrubosrstí.
Skotsk˘ jelení pes a irsk˘ vlkodav mûli
spoleãné pﬁedky, jimiÏ byli potomci keltsk˘ch chrtÛ, nejspí‰e scotici canes ﬁím-

ského konzula Symmacha. Snad proto
nebyl je‰tû v 18. stol. pokládán „vlkodav“,
nesporn˘ pﬁedek dne‰ního irského vlkodava, za plemeno irské, ale skotské. Pravda je, Ïe z v˘vojového hlediska je skotsk˘
jelení pes formou nespornû pÛvodnûj‰í,
bliÏ‰í keltskému chrtovi, z nûho pﬁímo
vzniklou, kdeÏto irsk˘ vlkodav je formou
odvozenou, produktem kﬁíÏení keltsk˘ch
chrtÛ s krátkosrst˘mi dogovit˘mi psy
níÏinného typu.
Z hlediska genetiky ‰lo pﬁi takov˘ch kﬁíÏeních ãasto o spojování hrubosrst˘ch
keltsk˘ch chrtÛ s krátkosrst˘mi dogovit˘mi psy podobn˘mi zhruba dne‰ní bordeauxské nebo dánské doze. ProtoÏe hrubá
srst úplnû pﬁevládá (dominuje) nad srstí
krátkou, muselo b˘t potomstvo z takov˘ch spojení hrubosrsté. KdyÏ se v‰ak
zaãali spolu páﬁit pﬁíslu‰níci této první
generace potomstva, docházelo v jejich
potomstvu zákonitû k tzv. ‰tûpení v druhu srsti, coÏ znamená, Ïe nûkteﬁí jedinci
mûli srst hrubou a jiní krátkou, protoÏe
ve vlohové v˘bavû obou hrubosrst˘ch
rodiãÛ byla „skryta“ ustupující (recesivní)
vloha neboli alela (alela je konkrétní
podoba vlohy) pro krátkou srst. Proto se
mezi pﬁedky irského vlkodava bûÏnû
vyskytovali také jedinci krátkosrstí a je
dokonce moÏné, Ïe takoví byli i mezi
pﬁedky skotského jeleního psa.
Ponûkud zvlá‰tní a pﬁekvapivé je, Ïe
mezi plemena postiÏená pomûrnû velmi
ãasto akutním, Ïivot pacienta bezprostﬁednû ohroÏujícím onemocnûním zvan˘m torze Ïaludku, patﬁí vedle statn˘ch
dogovit˘ch psÛ s vût‰inou jen málo vtaÏen˘m nebo témûﬁ nevtaÏen˘m bﬁichem
a prostornou dutinou bﬁi‰ní také skotsk˘ jelení pes, podle stavby tûla typick˘
chrt s vtaÏen˘m bﬁichem a mnohem
ménû prostornou bﬁi‰ní dutinou. Ve Velké Briánii a v USA, kde je populace skotsk˘ch jeleních psÛ pﬁece jen poãetnûj‰í
neÏ v jin˘ch zemích, je uvedené onemocnûní dokonce nejãastûj‰í pﬁíãinou
jejich pﬁedãasné smrti. ProtoÏe torze
Ïaludku patﬁí jednoznaãnû mezi onemocnûní podmínûná dûdiãnû, nelze

vylouãit, Ïe dispozice k nûmu je u skotského jeleního psa dûdictvím po dávn˘ch pﬁedcích, v jejichÏ Ïilách mohlo
kolovat nûco krve dogovit˘ch psÛ.

Vznik kulturního plemene
S ohledem na pÛvod irského vlkodava
nepﬁekvapuje, Ïe skotsk˘ jelení pes je
stavbou tûla bliÏ‰í grejhaundovi neÏ
tomuto svému nejbliÏ‰ímu pﬁíbuznému.
Grejhaund je stejnû jako skotsk˘ jelení
pes nejen stavbou tûla, ale i povahov˘m
zaloÏením typick˘ chrt, irsk˘ vlkodav pro-

zrazuje jak znaky tûlesné stavby, tak povahou a chováním, Ïe v jeho Ïilách koluje
krev dogovit˘ch psÛ.
V roce 1576 uvedl Johannes Caius ve
svém díle Of Englishe Dogges, Ïe na Britsk˘ch ostrovech se vyskytuje nûkolik velikostnû odli‰n˘ch rázÛ hrubosrst˘ch chrtÛ. V 16. století v‰ak museli na ostrovech
Ïít také rÛznû velcí krátkosrstí chrti, pﬁedkové dne‰ního grejhaunda a vipeta, ale
také irského vlkodava a skotského jeleního psa. Kdy pﬁesnû se jednotlivé svébytné
formy odli‰ily, nelze pﬁesnû urãit. U skotského jeleního psa se uvaÏuje jiÏ o 9. stol.,
a to s odvoláním na reliéf ze Skotska znázorÀující ‰tvanici na jelena. Technika, kterou je reliéf zhotoven, v‰ak není natolik
precizní a jemná, aby bylo moÏno jednoznaãnû ﬁíci, zda jde skuteãnû o skotské
jelení psy. Zvlá‰tností skotské spoleãnosti bylo její rozãlenûní do klanÛ. Pouze
jejich vÛdcÛm a nejbliÏ‰ím pﬁíbuzn˘m
bylo vyhrazeno právo poﬁádat ‰tvanice na
vysokou. Prostí pﬁíslu‰níci klanÛ tuto
zvûﬁ lovit nesmûli a nemûli ani právo
vlastnit chrty pouÏívané k jejímu lovu.
Proto nebyl skotsk˘ jelení pes nikdy
SVùT PSÒ 9/06
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psa spisovatel sir Walter Scott. Ne vÏdy
v‰ak bylo jeho snaÏení jednoznaãn˘m pﬁínosem. PoÏádal napﬁíklad W. Scropa, aby
do svého díla o lovu jelení zvûﬁe zaﬁadil
zmínku o skotském jelením psu, ten v‰ak
napsal, snad bez zlého úmyslu, Ïe toto
plemeno je známo pod jmény „irsk˘ vlkodav, irsk˘ grejhaund, skotsk˘ grejhaund
apod.“, coÏ vyvolalo pochybnosti a otázku,
zda má skotsk˘ jelení pes vÛbec právo na
svébytnost. Na‰tûstí r. 1845 uvedl W. Youatt vûc na pravou míru, kdyÏ doloÏil, Ïe
skotsk˘ jelení pes je stále omylem zamûÀován s jin˘mi hrubosrst˘mi chrty z Britsk˘ch ostrovÛ. Záchrana plemene byla
obtíÏná a neobe‰la se v urãité fázi, pro
naprost˘ nedostatek vhodn˘ch chovn˘ch
jedincÛ, bez kﬁíÏení s irsk˘m vlkodavem.
Plemeno se ale regenerovat podaﬁilo.
První v˘stava psÛ, na níÏ byla vypsána
samostatná „tﬁída“ pro skotské jelení psy,
se konala r. 1860 v Birminghamu. Zvítûzil
na ní plk. Inge se psem Valiantem a fenou
Brimstone. V USA byli skot‰tí jelení psi
pﬁedvedeni poprvé na vÛbec první Westminsterské v˘stavû psÛ r. 1877. Pomûrnû
rychle si za moﬁem získali oblibu urãitého okruhu lovcÛ – uplatÀovali se pﬁi ‰tvanicích na vlky a kojoty (‰tvanice na jeleny
tu v té dobû byly jiÏ zakázané). Na evropské pevninû se plemeno pﬁedstavilo poprvé na rovnûÏ první nûmecké v˘stavû ãistokrevn˘ch psÛ, která se konala
v Hamburku r. 1863. V té dobû v‰ak je‰tû
nebyl zpracován ani standard plemene,
k tomu do‰lo aÏ r. 1892.

Komentáﬁ ke standardu

vyslovenû hojn˘. Pﬁispívalo k tomu i to, Ïe
oproti jin˘m chrtÛm lovil obvykle nikoli
ve smeãce, ale ve dvojicích nebo jednotlivû. Dvojice tûchto psÛ dokázala u‰tvat
a strhnout jelena o kohoutkové v˘‰ce
kolem 120 cm a tûlesné hmotnosti 135
kg. Proto nebylo tudíÏ nutno chov plemene roz‰iﬁovat, staãilo, kdyÏ odchovy
pokr˘valy pﬁirozen˘ úbytek. To se mu
v‰ak stalo málem osudn˘m.
Je‰tû v 16. stol. se ‰tvanice na jeleny tû‰ily mezi skotskou nobilitou nesmírné
oblibû, ale uÏ o dvû století pozdûji se psi
k nim uÏívaní ocitli na pokraji vymﬁení.
ZpÛsobily to dvû okolnosti. Zaprvé nastal
postupn˘, zprvu pomal˘, nicménû nezadrÏiteln˘ rozklad skotsk˘ch klanÛ, coÏ
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mûlo za následek mizení staré skotské
‰lechty, takÏe lovy nemûl kdo poﬁádat.
Zadruhé se zaãaly objevovat novûj‰í zpÛsoby lovu, pﬁi nichÏ skot‰tí jelení psi
nenacházeli uplatnûní. Móda parforsních
honÛ s velk˘mi smeãkami honiãÛ, která
do Skotska dorazila z Anglie, vedla na
zaãátku 19. stol. témûﬁ k jeho zániku.
Za této situace sir A. McNeill, skotsk˘
právník, se sv˘m bratrem lordem Colonsayem shromáÏdil vût‰í poãet pﬁíslu‰níkÛ plemene a v létech 1820 aÏ 1840 se
snaÏil zabránit jeho vymﬁení. OÏivoval
zájem o nû jako o národní plemeno
zejména mezi skotsk˘mi vlastenci a celebritami. Tak se stal majitelem a velk˘m propagátorem záchrany skotského jeleního

Skotskému jelenímu psu náleÏí standard
FCI ã. 164 z r. 1998, kter˘ ho charakterizuje jako chrta podobného hrubosrstému grejhaundovi vût‰í velikosti a silnûj‰í
kostry. Jednoznaãnû z nûj vypl˘vá, Ïe
skotsk˘ jelení pes je sv˘m zjevem typick˘
chrt a nepodobá se svému nejbliÏ‰ímu
pﬁíbuznému irskému vlkodavovi, kter˘
vypadá spí‰e jako hrubosrst˘ dogovit˘
pes. Stavba tûla skotského jeleního psa je
obrazem jedineãné kombinace síly, rychlosti a vytrvalosti, je velmi elegantní
a líbivá. Celkov˘ vzhled v˘raznû podtrhává jeho hrdé a dÛstojné chování. Povahovû je mírn˘, klidn˘, pﬁátelsk˘,
poslu‰n˘, uãenliv˘, snaÏiv˘, vyrovnan˘
a poddajn˘, mÛÏe b˘t opatrn˘, trochu
uzavﬁen˘, nikdy v‰ak nesmí b˘t vyslovenû
nedÛvûﬁiv˘, plach˘, ost˘chav˘ nebo dokonce agresivní. Celkovû z nûho vyzaﬁuje
dÛstojn˘ klid. Minimální kohoutková
v˘‰ka u psÛ má ãinit 76 cm, u fen 71 cm.
Tûlesná hmotnost se pohybuje u psÛ
kolem 45,5 kg, u fen kolem 36,5 kg.
Hlava má b˘t dlouhá, s mozkovnou svr-

chu spí‰ plochou neÏ klenutou a s velmi
slabû naznaãen˘mi nadoãnicov˘mi oblouky. Je nej‰ir‰í mezi u‰ními boltci
a smûrem k oãnicím se mírnû zuÏuje. Srst
na mozkovnû je stﬁednû dlouhá a mûkãí
neÏ jinde na tûle. Stop podle standardu
úplnû chybí, ve skuteãnosti je sotva
naznaãen˘. âenichová partie se má od
spojnice vnitﬁních oãních koutkÛ smûrem k nosu v˘raznû zuÏovat. Nosní hﬁbet
tvoﬁí tzv. klabonos. Nos musí b˘t ãern˘,
tmavû zbarvené srsti (tzv. masce) na ãenichové partii se dává pﬁednost zejména
u jinak svûtle zbarven˘ch psÛ. Pysky
musejí tûsnû pﬁiléhat. Na ãenichové partii
tvoﬁí mûkãí hedvábná srst bohat˘ knír
a men‰í bradku. âelisti musejí b˘t silné,
s perfektním, pravideln˘m a úpln˘m nÛÏkov˘m skusem. Oãi mají mít tmavou barvu, od sytû hnûdé po oﬁí‰kovû hnûdou.
Svûtle zbarvené oãi jsou neÏádoucí. Mají
b˘t spí‰e okrouhlé, v klidu mírného, pﬁi
vzru‰ení ãi rozãilení pronikavého v˘razu.
Okraje oãních víãek musejí b˘t ãernû
zbarvené. U‰ní boltce mají b˘t vysoko
nasazené a v klidu dozadu sloÏené, ãím
men‰í, tím lépe. Pﬁi vzru‰ení se zvedají
jejich ohyby nad temeno hlavy, nûkdy
jsou polovztyãené. Velké tûÏké zavû‰ené
u‰ní boltce plo‰e pﬁiléhající k hlavû jsou
krajnû neÏádoucí stejnû jako u‰ní boltce
vztyãené. Jsou pokryté na pohmat krátkou mûkkou lesklou srstí pﬁipomínající
my‰í „koÏí‰ek“. Pﬁíli‰ husté a dlouhé osrstûní u‰ních boltcÛ se pokládá za vadu.
Srst na nich má b˘t skoro ãernû nebo
tmavû zbarvená.
Krk je velmi typickou souãástí tûla skotského jeleního psa. Musí b˘t velmi siln˘,
náleÏitû dlouh˘, pokryt˘ srstí tvoﬁící „hﬁívu“. Ta zpÛsobuje, Ïe vypadá krat‰í, neÏ
skuteãnû je. Na délce hodnû záleÏí, protoÏe podtrhuje typick˘ chrtovit˘ vzhled,
kter˘ skotského jeleního psa v˘raznû
odli‰uje od irského vlkodava. Pﬁíli‰ dlouh˘ krk v‰ak není ani nutn˘, ani Ïádoucí,
protoÏe se od skotského jeleního psa - na
rozdíl od grejhaunda - neÏádalo, aby pﬁi
‰tvanici nesl hlavu nízko (nepouÏíval se
nikdy na zajíce, ale pouze na vysokou).
Pﬁi pohledu shora je krk zhruba stejnû
‰irok˘ jako hlava. ·íje má b˘t v horní ãásti, poblíÏ t˘lní partie lebky, v˘raznû klenutá. Na hrdle nesmí b˘t Ïádná volná
kÛÏe ani náznak laloku. Musí b˘t velmi
suché, takÏe pod kÛÏí je snadno hmatná
mírnû vystupující prÛdu‰nice. Trup a celková stavba tûla pﬁipomíná vût‰ího grejhaunda se silnûj‰í kostrou. Rovná horní
linie tûla je zcela neÏádoucí, neboÈ takové uspoﬁádání páteﬁe není vhodné pro
rychl˘ bûh do kopce. Bedra musejí b˘t
pﬁimûﬁenû klenutá, smûrem dozadu se

svaÏují k nasazení ocasu. Vystupující
hrboly kyãelních kostí mají b˘t dosti
daleko od sebe. Záì je svaÏitá, ‰iroká
a silná. Hrudník má b˘t hlub‰í neÏ ‰ir‰í,
nesmí v‰ak b˘t pﬁíli‰ úzk˘ nebo dokonce
ploch˘. Ocas se poÏaduje dlouh˘, u koﬁene má b˘t siln˘, smûrem ke ‰piãce se
zuÏuje a musí dosahovat témûﬁ k podkladu. V postoji je rovnû zavû‰en˘ nebo
zahnut˘, v pohybu zahnut˘, v˘‰e nesen˘,
nikdy v‰ak nad horní linií tûla. Je bohatû
osrstûn˘, na horní stranû je srst hustá,
drátovitá, na spodní má b˘t del‰í. ProdluÏující se „tﬁásnûní“ smûrem ke konci
spodní strany ocasu nevadí.
Hrudní konãetiny musejí mít správnû
uloÏené lopatky, jejichÏ vrcholy nesmûjí
b˘t pﬁíli‰ daleko od sebe. Nadmûrnû
osvalené, vyboulené plece jsou neÏádoucí stejnû jako strmé lopatky. Volné ãásti
hrudních konãetin jsou rovné, pﬁi pohledu zboku ‰iroké, pﬁi pohledu zepﬁedu
‰tíhlé, úzké. Znamená to, Ïe jejich kosti
mají na pomyslném pﬁíãném ﬁezu ováln˘
tvar. Lokty nemají b˘t ani vyboãené, ani
vboãené. Pánevní konãetiny jsou v partii
od kyãlí k hleznÛm velmi dlouhé. Pﬁi
pohledu ze strany jsou ‰iroké. Jejich kosti jsou na pomyslném pﬁíãném ﬁezu
oválné. Kolena musejí b˘t náleÏitû zaúhlená. Tlapky mají b˘t kompaktní, prsty
kloubnaté, správnû postavené, tj. ani
vyboãené, ani vboãené, drápy silné.
Pohyb musí b˘t lehk˘, hbit˘, vydatn˘
a má smûﬁovat pﬁímo vpﬁed.
Osrstûní by mûlo b˘t rozcuchané, nesmí
v‰ak b˘t pﬁíli‰ bohaté, huÀaté. Vlnatá srst
je zcela nepﬁípustná. Pﬁednost se dává
osrstûní, které sestává z tvrd‰ích a mûkãích pesíkÛ a je del‰í, hrubé. Má b˘t husté,
pﬁiléhavé, s odstávajícími konci pesíkÛ,
které jsou na pohmat hrubé a tuhé,
nepoddajné. Srst na trupu, krku a pánevních konãetinách je hrubá a drátovitá,
asi 7 aÏ 10 cm dlouhá. Na hlavû, hrudi
a bﬁi‰e je v˘raznû mûkãí. Na zadních stranách hrudních i pánevních konãetin tvoﬁí
del‰í ﬁídké „tﬁásnûní“, které nesmí b˘t
nikdy tak bohaté jako u dlouhosrstého
skotského ovãáka - kolie. Zbarvení má b˘t
modro‰edé, tmavû aÏ svûtle ‰edé nebo
Ïíhané. Zejména u Ïlutého, pískovû nebo
plavû ãerveného zbarvení by mûla b˘t
v obliãeji ãerná maska, proãernalé nebo
skoro ãerné u‰ní boltce a ãernû zbarvené
konce pesíkÛ na konãetinách a na ocasu.
Neveliké bílé znaky zepﬁedu na hrudi, na
tlapkách a velmi malé na konci ocasu jsou
pﬁípustné, ale ãím ménû jich je, tím lépe,
neboÈ zbarvení skotského jeleního psa
musí b˘t jednotné. Lysina na hlavû je
nepﬁípustná stejnû jako bíl˘ „límec“.
Ivan Stuchl˘
I NZERCE
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