
vû podobná plemena, dva podob-
né osudy: z pÛvodnû ryze pracov-
ního plemene se stal bûhem krát-

ké doby módní pes, symbol spoleãenské
prestiÏe. 
V období mezi dvûma svûtov˘mi válkami
patfiil drsnosrst˘ foxteriér k nejoblíbenûj-
‰ím psím plemenÛm. Jeho proslulost
(u nás podpofiená i slavnou âapkovou

Dá‰eÀkou) byla tak velká, Ïe ãásteãnû pfie-
trvává do dne‰ních dní: nenajde se  snad
nikdo, kdo by foxteriéra neznal alespoÀ
podle jména. A to pfiesto, Ïe poãty chova-
n˘ch jedincÛ nejsou vysoké a na ulici se
s „foxlíkem“  setkáme jiÏ jen v˘jimeãnû. 
Dne‰ní popularitu Jack Russell teriéra
a Parson Russell teriéra sice s meziváleã-
n˘m vûhlasem foxteriéra zcela srovnávat

nelze, ale i on dnes patfií k velmi Ïáda-
n˘m, módním plemenÛm. Projevuje se to
nejen rostoucími poãty narozen˘ch ‰tû-
Àat a tím, Ïe si ho s velkou oblibou pofii-
zují celebrity, ale tfieba i jeho pÛsobením
v reklamû. Roztomilí stfiapatí  Russellovi
teriéfii dnes patfií k nejoblíbenûj‰ím akté-
rÛm televizních spotÛ, ktefií spolehlivû
„prodávají“. A zdaleka se to net˘ká jen
krmení pro psy. 
Vlastnit Russellova teriéra je zkrátka
dneska „in“, zatímco mít foxteriéra je
ponûkud „out“ (nehovofiím o myslivec-
k˘ch kruzích). První se prodávají za ho-
rentní sumy, druh˘ch se ne‰Èastní chova-
telé mnohdy nemohou zbavit, ani kdyÏ je
nabízejí za smû‰né ceny hluboko pod
skuteãn˘mi náklady na odchov. Je to
názorn˘ pfiíklad toho, jakou roli v na‰em
Ïivotû hrají módní trendy, které bez zjev-
ného dÛvodu jednoho zavrhnou a druhé-
ho vyzdvihnou. Pfiitom foxteriéfii a Rus-
sellovi teriéfii toho mají spoleãného více,
neÏ pfiípadní zájemci zfiejmû tu‰í.
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Jak je poznat

Kdo je kdo
Poãet psích plemen se blíÏí ãtyfiem stovkám. A to je‰tû
hovofiíme jen o tûch mezinárodnû uznan˘ch. Mnohá se 
od sebe li‰í tak v˘raznû, Ïe s jejich rozli‰ováním nemají
milovníci psÛ vÛbec Ïádn˘ problém. Potom jsou tu 
ov‰em taková, která b˘vají laiky s oblibou zamûÀována. 

U‰i – záhyb
nemá b˘t nad
vrcholem hlavy

Stfiednû
hlubok˘
hrudník

âenich
stfiednû
‰irok˘

Hfibet siln˘
a rovn ,̆
celková 
délka mírnû
vy‰‰í neÏ
kohoutková
v˘‰ka 

Ocas
stfiednû
vysoko
nasazen˘ 

D

Bedra mírnû
klenutá, dobfie
vyváÏená

Parson Russell
teriér
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CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Pfiedev‰ím pÛvod. Spoleãn˘m pfiedkem
obou byl dnes uÏ vyhynul˘ staroanglick˘
teriér. Jeho bílá a strakatá varieta se stala
nejprve základem moderního hladko-
srstého foxteriéra, kfiíÏením s dal‰ími
hrubosrst˘mi teriéry pozdûji vznikl drs-
nosrst˘ foxteriér. 
A právû foxteriéry si vzal za základ chovu
reverend Jack Russell. Kladl dÛraz pouze
na pracovní vyuÏití sv˘ch teriérÛ, exteriér
ho pfiíli‰ nezajímal. Jeho psi byli oblíbení
mezi lovci, ãasem se rozãlenili do dvou
rázÛ, vysokonohého a nízkonohého
(v souãasnosti se v‰ak uÏ jedná o dvû
samostatná plemena, Parson Jack Russell
teriéra a Jack Russell teriéra). Dnes se
ov‰em i z nich stali oblíbení v˘stavní psi. 
„Foxlíci „ i „raslíci“ mají stejnou charakte-
ristickou základovou bílou barvu, ãasto
s ãern˘mi a/nebo tfiíslov˘mi skvrnami.
Stejnû se také vyskytují ve dvou typech
osrstûní, hrubém a hladkém, jsou podob-
né men‰í velikosti, mají stejnû svalnaté,

suché tûlo, u‰i ve tvaru písmene V a jis-
krn˘ v˘raz. Mají na tak malého psa pfie-
kvapivû silné ãelisti A v obou pfiípadech
jsou to ostraÏití, Ïiví psi rychl˘ch reakcí,
jimÏ nechybí odvaha ani bojovnost. 

âÍM SE LI·Í
Rozli‰ování budeme mít v tomto pfiípadû
ztíÏené tím, Ïe obû plemena se dûlí do
nûkolika variet: foxteriér podle typu srsti
na hladko a drsnosrstého, Russellovi teri-
éfii rovnûÏ, ale kromû toho se je‰tû podle

délky konãetiny rozdûlili na dvû dnes jiÏ
samostatná plemena, vy‰‰ího parsona
a niÏ‰ího jacka. Parson Russell teriér
pÛsobí ménû u‰lechtile a elegantnû neÏ
foxteriér,  drsnosrstá varieta má ménû
bohatou, krat‰í a ne tak zkadefienou srst,
men‰í vous, a také její úprava není tak
nápadná jako u drsnosrstého foxteriéra.
Hlava je stfiednû ‰iroká, zatímco foxteriér
ji má úzkou. Foxteriér má dále krat‰í
hfibet, hlub‰í hrudník a v˘‰e nasazen˘
ocas.  Lea Smrãková
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U‰i pfieklopené
dopfiedu,
záhyb je nad
linií hlavy

Hfibet
krátk ,̆
rovn˘
a siln˘

Ocas velmi
vysoko
nasazen˘
a nesen˘

Hlubok˘
hrudník

Bedra  jsou
silná, jen
velmi mírnû
klenutá

Foxteriér
hladkosrst˘

Jak je poznat
Jack Russell teriér

Drsnosrstí foxteriéfii
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