
jork‰irky se naprosto bûÏnû set-
káváme nejen na ulicích, na
zahrádkách a v parcích, ale ne-

zfiídka i tam, kam má vût‰ina ostatních
psÛ vstup pfiísnû zakázán. Zvlá‰tû v za-
hraniãí je to nápadné, vzpomínám si,
jak jsme pfied nûkolika lety pfii na‰í prv-
ní náv‰tûvû PafiíÏe byli ‰okováni jejich
pfiítomností v obchodech, kavárnách,
ba dokonce i galeriích a kostelích. Dnes
uÏ podobn˘ obrázek není niãím v˘ji-
meãn˘m ani u nás, protoÏe málokter˘
majitel obchodu ãi restaurace dokáÏe
odolat roztomilému a zpÛsobnému zví-
fiátku – a navíc kvÛli nûmu ohrozit
dobr˘ obchod.

PLEBEJSK¯ PÒVOD 
Z v˘‰e uvedeného by se snad mohlo zdát,
Ïe jork‰irsk˘ teriér je prav˘ luxusní pes,
mazlíãek, kterému je nejlépe v mûkkém
náruãí navonûné dámy nebo na gauãi
v salonu. Opak je v‰ak pravdou. O málo-
kterém malém plemeni se dá s takovou
jistotou tvrdit, Ïe je to kaÏd˘m coulem
opravdov˘ pes, jako právû o jork‰irovi. 
Sv˘m pÛvodem není totiÏ jork‰irsk˘ teri-
ér, na rozdíl od vût‰iny trpasliãích ple-
men, psem  spoleãensk˘m, ale uÏitkov˘m
a pracovním. Je‰tû na poãátku minulého
století bylo jeho hlavní úlohou prohánût
(a také dávit) my‰i, krysy a potkany
a zároveÀ i hlídat dÛm sv˘ch majitelÛ.
Nepatfiil zrovna k honoraci, naopak,
v odborné kynologické literatufie b˘vá
zdÛrazÀováno, Ïe pfiedky dne‰ních jork-
‰irsk˘ch teriérÛ bychom nalezli „in the
homes of the poor" ãili u chuìasÛ.
Nejsou tak vzdálené doby, kdy privilegi-
um vlastnit u‰lechtilé, zvlá‰tû lovecké psy
bylo vyhrazeno jen vy‰‰ím vrstvám.
I nemajetní lidé v‰ak potfiebovali k rÛz-
n˘m úãelÛm psy, i oni se chtûli bavit.
ProtoÏe v‰ak velké psy na základû rÛz-
n˘ch vyhlá‰ek a nafiízení mnohdy drÏet
a chovat nesmûli (a koneckoncÛ by jim
dûlalo problémy je uÏivit), orientovali se
na zvífiata stfiední a men‰í. 
V hrabství Yorkshire, proslulém velk˘m
mnoÏství textilních manufaktur, se
v domácnostech tamních tkalcÛ uÏ ve
druhé polovinû 18. století zabydleli
malí rozãep˘fiení dlouhosrstí psíci, kte-
fií byli cenûni pfiedev‰ím pro mimofiád-
nou ostrost, s jakou dokázali likvidovat
‰kodlivé hlodavce. 

CHLÉB A HRY 
Lidé v‰ak, jak známo, odjakÏiva nechtûjí
jen „chléb", tedy pfiím˘ uÏitek, ale také
„hry". Jork‰ir‰tí teriéfii jim mohli poskyt-
nout obojí. My‰i a potkany hubili nejen
na s˘pkách a ve stodolách, ale dávili je

Jorkširský teriér
Jork‰irsk˘ teriér patfií k nejmen‰ím psím plemenÛm vÛbec.
Co se velikosti t˘ãe, nedrÏí sice absolutní primát, ale zato 
se mÛÏe chlubit nûkolika jin˘mi „nej". Ze v‰ech trpasliãích
plemen je nejznámûj‰í, nejroz‰ífienûj‰í a nejpopulárnûj‰í. 
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i pro pobavení sv˘ch pánÛ na tehdy vel-
mi oblíben˘ch soutûÏích v zabíjení krys.
Dnes se moÏná leckdo z vás pfii takové
pfiedstavû otfiese odporem, ale psÛm za
vinu nic dávat nemÛÏeme. Zabíjení pro

zabíjení a pro zábavu bylo vÏdy domé-
nou ãlovûka!
Pro pfiesnost je tfieba se zmínit o tom, Ïe
tehdej‰í pfiedstavitelé ãi spí‰e pfiedchÛdci
jork‰irsk˘ch teriérÛ se tûm dne‰ním tak
úplnû nepodobali. Pfiedev‰ím byli pod-
statnû vût‰í, pfiibliÏnû dvojnásobnû, prÛ-
mûrná váha se pohybovala v rozmezí 5 aÏ
6 kg. Mûli také vy‰‰í konãetiny a pfiede-
v‰ím jejich srst mûla je‰tû daleko k té
dne‰ní. O dlouhé hedvábné nádhefie spl˘-
vající aÏ k zemi se nikomu ani nesnilo. 
BudiÏ v‰ak yorkshiresk˘m tkalcÛm pfii-
znáno k dobru, Ïe s postupem ãasu se své
drsné zábavy vzdali a nahradili ji soutûÏe-
mi podstatnû u‰lechtilej‰ími. Koncem 19.
století se ve Velké Británii stávají stále
populárnûj‰ími v˘stavy psÛ a právû na
nich nalezl jork‰irsk˘ teriér nové pole
pÛsobnosti. Textilní dûlníci vyrábûjící
vzácné látky, jimÏ byl smysl pro krásu
vlastní uÏ díky jejich profesi a ktefií navíc
nepostrádali ani tradiãní chovatelské
schopnosti britsk˘ch chovatelÛ, dokázali
vdechnout nûkdej‰ímu daviãi krys neuvû-
fiitelnou krásu. Postupnû se zamûfiili na
vy‰lechtûní psÛ co nejroztomilej‰ích
a nejmen‰ích, zato se srstí co nejdel‰í
a nejpûstûnûj‰í. Stále dÛleÏitûj‰ími se stá-
valy i záfiivé barvy. Tak se postupnû
z nenápadného rozjeÏeného uliãníka stal
vyhledávan˘ v˘stavní pes a mazlíãek

bohat˘ch. Pro chudé tkalce se jejich pes
stal vítan˘m zdrojem vedlej‰ích pfiíjmÛ. 
Postupnû byl mnoha generacemi chova-
telÛ zdokonalován aÏ do podoby, v jaké
ho známe dnes.

KRÁSN¯ A ODVÁÎN¯
Není pochyb o tom, Ïe poveden˘ jork‰ir-
sk˘ teriér patfií k nejpÛvabnûj‰ím zjevÛm,
s nimiÏ se mÛÏeme v rozlehlé fií‰i psích
plemen setkat. Mimofiádnû dlouhá, lesklá
a hedvábná srst ve spojení s maliãk˘m,
ale soumûrn˘m a elegantním tûlem
k nûmu jako magnet neomylnû pfiitahuje
milovníky psÛ jiÏ mnoho desítek let. Co
je v‰ak pozoruhodné: navzdory pfiemûnû
v elegantního a oblíbeného krasavce jork-

Záplava srsti
u v˘stavního ‰ampiona

Srst v˘stavních jedincÛ majitelé
„balíãkují“,  aby se nelámala

SVùT PSÒ 4/07 15

V malém tûle velk˘ duch

SouÏití s dûtmi vyÏaduje dohled

Jork‰irsk˘ teriér není
jen pokojov˘ pes, sr‰í
temperamentem 
a rád chodí ven
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‰irsk˘ teriér neztratil nic ze své pÛvodní
povahy. Charakter se mu v prÛbûhu sta-
letí pfiíli‰ nezmûnil. Jeho dominantním
rysem zÛstává bdûlost, neohroÏenost, sta-
teãnost a do jisté míry i ostrost. Jork‰irsk˘
teriér jako by odmítal vzít na vûdomí své
nepatrné tûlesné rozmûry. Sám sebe evi-
dentnû povaÏuje za velkého psa. Opl˘vá
sebevûdomím, od nikoho si nenechá nic
líbit, nemá rád, kdyÏ na nûj chce sáhnout
nûkdo cizí, a usoudí-li, Ïe je to nutné,
neváhá pouÏít ani sv˘ch ostr˘ch zoubkÛ.
Bez pfiehánûní ho lze oznaãit za bystrého
a spolehlivého hlídaãe.
Z v˘‰e uvedeného je patrné, Ïe jeho
v˘chova nebude jednoduchá. Nezku‰e-
nému majiteli mÛÏe dát pofiádnû zabrat.
Odmaliãka je nutno usmûrÀovat sebevû-
domí tohoto maliãkého teriéra a neu-
moÏnit mu stát se v domû pánem.
I maliãk˘ a roztomil˘ tyran s ma‰liãkou
zÛstává tyranem.
Pokud v‰ak budeme dÛslední a od zaãát-
ku budeme trvat na nemûnn˘ch „pravi-
dlech hry", jork‰irek si díky vrozené inte-
ligenci rychle osvojí základy slu‰ného
chování a ani jeho náklonnost ke ‰tûkání
nebude tak tûÏké udrÏet v pfiijateln˘ch
mezích.

KRÁSA NENÍ ZADARMO
I kdyÏ pfii posuzování jork‰irsk˘ch teriérÛ
hrají velkou roli i robustní a soumûrná
tûlesná stavba a zbarvení, není sporu
o tom, Ïe jeho hlavní ozdobou zÛstává

dlouhá hedvábná srst. To ov‰em pouze za
pfiedpokladu, Ïe je o ni správn˘m zpÛso-
bem peãováno. Pokud byste chtûli, aby
vám doma pobíhal krasavec podobn˘
tûm, jaké znáte z v˘stav a jaké vám i my
pfiedstavujeme na nûkter˘ch fotografiích,
bude to vyÏadovat z va‰í i pejskovy strany
spoustu trpûlivosti. Jork‰irsk˘ teriér ve

v˘stavní kondici má jemnou, hladkou
a nezacuchanou srst dosahující nezfiídka
aÏ k zemi. Pokud bychom ho v‰ak v ní
nechali jen tak pobíhat doma, na zahradû
a dokonce pfii vycházkách do pfiírody, za
nic na svûtû by se nám ji v tomto stavu
nepodafiilo udrÏet trvale, ani kdybychom
se následnému rozãesávání a kartáãování
vûnovali nûkolik hodin. Co si tedy poãít?
Zku‰ení kynologové si vûdí rady a natáãe-
jí sv˘m svûfiencÛm srst na jakési natáãky
vytvofiené z hedvábného papíru sloÏené-
ho do obdélníãkÛ o rozmûrech asi 18 x 25
cm, kter˘ se podélnû pfiehne na tfietiny.
Je‰tû pfiedtím srst dÛkladnû promastí dût-
sk˘m olejíãkem nebo olejem norkov˘m,
jojobov˘m ãi olivov˘m. Nejlépe to jde za
pomoci starého mechanického rozpra‰o-
vaãe. Olej pomáhá udrÏet srst pevnou
a pruÏnou. Rozãesaná srst se pak postup-
nû pfiikládá ke stfiední ãásti „natáãky"
a zb˘vající se kolem ní zabalí. V závûru se
papír napfiíã pfiehne tolikrát, aby z celého
pramenu vznikl úhledn˘ balíãek, a ten se
upevní jemnou gumiãkou. Stejn˘m zpÛ-
sobem zpracujeme srst na celém tûle
s v˘jimkou hlavy, kde by mûly mít základ-
ní obdélníãky rozmûry 12 x 18 cm. Pfiesná
velikost obdélníãkÛ je v‰ak individuální
a závisí na velikosti psa i délce srsti.
Jak vidíte, není to úplnû jednoduché,
a tak novopeãen˘ majitel udûlá nejlépe,
nechá-li si celou proceduru pfiedvést
nûkter˘m zku‰en˘m chovatelem. Vzhle-
dem k tomu, Ïe zpoãátku se musí ve‰kerá
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S údrÏbou srsti mohou
vypomoci i dûti

Dostihy jork‰irÛ byly jednou souãástí
doprovodného programu na svût. v˘stavû

V takovém
lesku se
jork‰ifii
pfiedstavují
jen na
v˘stavách

MÛÏete ho brát v‰ude s sebou
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srst kaÏd˘ den znovu rozãesávat a balit
(pozdûji postaãí uÏ jen obden), jistû se
i vám zanedlouho podafií získat potfieb-
nou zruãnost i zku‰enosti.
Zdá se vám to v‰echno pfiíli‰ sloÏité, prac-
né a navíc pro psa poniÏující? S posled-
ním si nemusíte dûlat starosti, protoÏe
zvífie, které je na podobnou proceduru
pfiivykáno od mládí, si na ni zvykne a evi-
dentnû mu nijak nevadí. Naopak dokáÏe
mu u‰etfiit mnoho problémÛ pfii rozãesá-
vání zamotan˘ch chlupÛ, vytahování
bodlákÛ, zbavování vousÛ zbytkÛ zaschlé
potravy apod. 

ST¤ÍHAT JEN NADOMA
Pokud vám v‰ak je natáãení psa na natáã-
ky pfiece jenom proti mysli a na v˘stavní
kariéru svého svûfience také nepom˘‰líte,
existují i jiné moÏnosti. Napfiíklad do
ma‰liãky vyãesávat a svazovat pouze srst
na temeni hlavy, aby psíkovi uvolnila
obliãej a nebránila ve v˘hledu, a jinak se
spokojit s kaÏdodenním opatrn˘m vyãe-
sáváním a následn˘m jemn˘m kartáãová-
ním. I kdyÏ srst se vám v dokonalém sta-
vu udrÏet nepodafií, bude krat‰í
a polámanûj‰í, stále je‰tû nebude vá‰
jork‰irek dûlat svému plemeni ostudu.
V poslední dobû je stále bûÏnûj‰í jork‰i-
ráãky stfiíhat, nûkdy do podoby zavalitého
„Teddyho“ neboli medvídka na hraní, jin-
dy tfieba „na vestíka“. Efektní dojem spl˘-
vavé srsti se tím sice ru‰í, ale i v novém
kabátku pÛsobí pejskové pÛvabnû a roz-
tomile. Ov‰em je tfieba zdÛraznit, Ïe
podobné úpravy srsti jsou povaÏovány za
nestandardní, takÏe pokud se sv˘m ãtyfi-
noh˘m pfiítelem máte v˘stavní ambice,
radûji se do nich nepou‰tûjte. Málo plat-

né, dlouhá, i kdyÏ na úpravu nároãná srst
k jork‰irskému teriérovi patfií, a tak
pokud máte k fiemeslu kadefinickému
zásadní odpor, radûji byste se mûli poo-
hlédnout po plemeni jiném.

NAKUPUJTE U ODBORNÍKÒ! 
A jedna dobrá rada na závûr. ProtoÏe
jork‰irsk˘ teriér dlouhodobû patfií k nej-
módnûj‰ím a nejÏádanûj‰ím plemenÛm,
snaÏí se na jeho chovu pfiiÏivit mnoho
nejrÛznûj‰ích rádobychovatelÛ, ktefií
nemají ani ponûtí o zásadách zdravého
a etického chovu. Velmi dobfie rozvaÏuj-
te, od jakého chovatele si vezmete ‰tûnû.
Pokud ho pfied va‰ima oãima vytáhne
z králíkárny nebo ze stodoly, pokud vám
nebude chtít ukázat maminku nebo

ano, ale ta bude v Ïalostném stavu,
zacuchaná a vyhublá, pokud budou mít
‰tûÀátka prohnuté hfibety a uslzené oãi,
kdyÏ mu bude jaz˘ãek ustaviãnû vyku-
kovat z tlamiãky, kdyÏ se bude tfiást
a schovávat se pfied vámi do kouta, rych-
le se rozluãte. A také nezapomeÀte, Ïe
nejmen‰í nebo nejlevnûj‰í nemusí
u jork‰irského teriéra nutnû znamenat
nejlep‰í. B˘vá tomu spí‰e naopak. 
I kdyÏ pofiízení kvalitního ‰tûÀátka s prÛ-
kazem pÛvodu není v pfiípadû jork‰irské-
ho teriéra úplnû levnou záleÏitostí (tou
v‰ak ostatnû neb˘vá ani koupû „bezpapí-
ráãka“), jednoznaãnû vám ho doporuãuje-
me. I v takovém pfiípadû se v‰ak pfied
závaznou rezervací dojeìte k chovateli na
vlastní oãi pfiesvûdãit, v jakém prostfiedí
‰tûÀata vyrÛstají, zda mají dostateãn˘
kontakt s rodinou, jestli jsou jeho rodiãe
zdraví a vitální a zda chovatel pÛsobí sku-
teãnû jako chovatel a ne jako profesionál-
ní obchodník. Já vím, to v‰echno jsou
zásady platné pfii koupi jakéhokoli psa.
V pfiípadû tak Ïádaného a módního ple-
mene, jak˘m je jork‰irsk˘ teriér, se v‰ak
jejich dorÏování dvojnásob vyplatí. 

Lea Smrãková
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Standard krátce
âÍSLO FCI: Standard ãíslo 
86/20. 1. 1998/GB
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
Datum vydání pÛvodního  
platného standardu: 24. 6. 1987
KLASIFIKACE FCI.: skupina 3 
– teriéfii, sekce 4 – spoleãen‰tí 
teriéfii, bez pracovní zkou‰ky
CELKOV¯ VZHLED: Mal˘ pes s dlouhou
rovnou srstí, kompaktní a úhlednou
stavbou tûla. Stavba odpovídá
energickému tûlu, které má vyváÏené
proporce a pÛsobí dojmem síly. 
VELIKOST: Ideální hmotnost 
3,1 kg (7 liber)
POVAHA: OstraÏitá a inteligentní
SRST: Na tûle pfiimûfienû dlouhá,
dokonale rovná (ne vlnitá), lesklá,
s jemnou hedvábnou strukturou, ne
jako vlna. Na hlavû jsou dlouhé, sytû
zlaté, tmavûj‰í po stranách hlavy,
u kofiínkÛ na u‰ích a na ãenichu, 
kde mají b˘t velmi dlouhá. Barva
z hlavy nemá pfiesahovat na krk
ani se v ní nesmûjí objevovat Ïádné
ãerné nebo tmavé chlupy.
ZBARVENÍ: Tmavá ocelová modrá 
(ne stfiíbfiitû modrá), která se táhne 
od t˘la ke kofieni ocasu, nikdy se v ní
neobjevují plavé, bronzové nebo
tmavé chlupy. Srst hrudníku je bohatá,
jasné barvy. V‰echny barevné chlupy
jsou tmav‰í u kofiínkÛ neÏ uprostfied,
ke koneãkÛm se dále zesvûtlují.
PRÒMùRNÁ DÉLKA ÎIVOTA: 13 let

INFO I. CZ Yorkshire terrier club,
www.yorkshire-klub. cz
Jana Tothová, Rokycanova 604,
282 01 âesk˘ Brod, tel. 321 622 441

âESKOMORAVSK¯ KLUB CHOVATELÒ
YORKSHIRE TERRIERÒ 
Dagmar Nováková, Chudenická
1084/18, 102 00 Praha 10, 
tel. 272 924 992, 607 790 334
email: cmkchyt@yorkshire.cz,
www.volny.cz/cmkchyt 

„Svým
původem 
není psem

společenským,
ale 

užitkovým
a pracovním.“

Vejde se
do ta‰ky 

âervená barva
mu slu‰í
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