
odle dostupn˘ch pramenÛ je aus-
tralsk˘ silky teriér zfiejmû potom-
kem koktejlu pÛvodních britsk˘ch

plemen dovezen˘ch spolu s osadníky na
australsk˘ kontinent, ale o jeho prvotním
v˘voji se nezachovaly Ïádné pfiesné zá-
znamy. Pfiedpokládá se, Ïe jeho prapfiedky
mohli b˘t skaj, Dandie Dinmont, norviã,
border a kern teriéfii stejnû jako jork‰ir‰tí
teriéfii a dal‰í malá teriérská dnes jiÏ
vyhynulá plemena jako napfiíklad clydes-
dale nebo paisley teriér, ktefií byli známí
svou rovnou hedvábnou srstí. Tito teriéfii

byli pÛvodnû pouÏíváni, stejnû jako pra-
pfiedci jork‰irsk˘ch teriérÛ, k lovu krys.

Zjemnûní vzhledu a zejména srsti se pfii-
ãítá vy‰‰ímu podílu krve jork‰irského
teriéra. První zmínky o modrotfiíslovû
zbarven˘ch teriérech pocházejí z roku
1820. Tito teriéfii váÏili kolem 7 aÏ 10 liber
a vyskytovali se v okolí Campbelltownu
a Ross na Tasmánii. JiÏ v roce 1872 na
druhé melbournské v˘stavû Melbourn
Royal Show byli vystavováni teriéfii z aus-
tralsk˘ch chovÛ s dlouhou mûkkou srstí.
VÛbec první  standard byl vytvofien cho-
vatelsk˘m klubem v roce 1906 v Sydney
(New South Wales), ale nezávisle na tom
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Australský silky teriér 
Australsk˘ silky teriér stále není plemenem v‰eobecnû znám˘m, neboÈ se jedná o celosvû-
tovû málopoãetné plemeno. Z toho dÛvodu b˘vají mnohdy ‰ampioni silky teriérÛ povaÏo-
váni za bezpapírové jedince nebo dokonce za kfiíÏence jork‰irsk˘ch teriérÛ. Je pravda, Ïe
právû k nim má silky teriér vzhledovû nejblíÏe.  Av‰ak skuteãnost je o trochu sloÏitûj‰í…

Silky
teriéfii mají
rádi pobyt
v pfiírodû
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byl v roce 1909 jin˘m chovatelsk˘m klu-
bem Australian terrier club ve Viktorii
vytvofien samostatn˘ standard teriéra
s hedvábnou srstí. Oba standardy vytvofii-
ly základ pro pozdûj‰í jednotn˘ text, kte-
r˘ spatfiil svûtlo svûta v roce 1926.
Plemeno známé pÛvodnû spí‰e jako syd-
ney silky terrier bylo v roce 1955 pfiejme-
nováno na australsk˘ silky teriér. 

KDE SE MU DA¤Í? 
Dnes je silky teriér roz‰ífien snad nejvíce
právû v Americe. Ameriãtí psi mají svÛj
vlastní standard, kter˘ je standardu FCI
velmi podobn˘. Tamûj‰í chovatelé silky
teriérÛm nadále kupírují ocas, od ãehoÏ
evrop‰tí chovatelé - v souladu Evropskou
dohodou o ochranû zvífiat v zájmovém
chovu - jiÏ upou‰tûjí.
V Evropû je pravdûpodobnû nejvût‰í
koncentrace silky teriérÛ ve Finsku a dá
se fiíci, Ïe jsou tam také nejhezãí.
Pfiem˘‰lela jsem, proã je jejich obliba ve
Finsku tak velká,  a pfii pobytu v této
severské zemi jsem si uvûdomila, Ïe tam
pÛl roku leÏí sníh. Velmi populární jork-
‰irsk˘ teriér je subtilnûj‰í, a proto také
ménû odoln˘ vÛãi chladu. Lidé, ktefií tou-
Ïí po plemeni s hedvábnou srstí, proto
rádi sáhnou po odolnûj‰ím „pfiíbuzném“
v podobû silky teriéra.

U NÁS DOMA
Pravdûpodobnû první silky teriér byl do
âeské republiky pfiivezen, resp. zaregist-
rován v plemenné knize pod ãíslem 1,
v roce 1994. Jednalo se o fenu jménem
Berguna of Walkabout Creek a byla pfii-
vezena z Rakouska do chovatelské stani-
ce Bohemia Alké. ProtoÏe v âechách
nebyl Ïádn˘ krycí pes, její majitelka paní
Grygarová ji odjela nakr˘t do Francie do
chovatelské stanice De Majodian. Il
Passepartout de Majodian, fieãen˘ Ivo, se
tak stal praotcem vût‰iny silky teriérÛ
u nás. S touto francouzskou chovatel-
skou stanicí se pak spojuje a prolíná i dal-
‰í osud mnoh˘ch silky teriérÛ v âechách.
Dal‰í dovozy a spolupráce se uskuteãnily
z Finska,  pfiipomenout je tfieba také pfií-
m˘ dovoz dvou silky teriérÛ z jejich
domoviny a to z australské chovatelské
stanice Balkana.

ZMùNY VE STANDARDU 
Pro potfieby chovu je nezbytné dobfie
znát plemenn˘ standard. Pfiitom je dobré
mít na pamûti, Ïe jde o málopoãetné ple-
meno a v podstatû kaÏd˘ jedinec nevyka-
zující vady mÛÏe b˘t pro chov dÛleÏit˘.
Zemû pÛvodu Austrálie v kvûtnu roku
2005 standard australského teriéra upra-
vila. Vefiejnost se s ním mohla na oficiál-

ních stránkách FCI seznámit bohuÏel aÏ
v leto‰ním roce. Co je tedy nového?
Mezi nejdÛleÏitûj‰í zmûny patfií zmûna
povolené v˘‰ky. Pfiede‰lá úprava pfiedepi-
sovala v˘‰ku 23 cm v kohoutku, novû se
mÛÏe v˘‰ka psa pohybovat mezi 23 a 26
cm, pfiitom váha, která byla dfiíve stano-
vena od 3, 5 do 4, 5 kg, dnes má „odpoví-
dat v˘‰ce“. Dále standard v˘slovnû stano-
ví, Ïe horní linie musí b˘t rovná za v‰ech
okolností - jak v postoji, tak v pohybu.
Pfiedchozímu znûní staãilo pouhé konsta-
tování, Ïe záda mají b˘t rovná. Snahy aus-
tralsk˘ch chovatelÛ o zpfiísnûní zfiejmû
vycházejí z faktu, Ïe horní linie mnoh˘ch
psÛ neb˘vá zrovna ideální, ba nûktefií
mají bedra spí‰e klenutá. Oãi mají b˘t
oválné, dfiíve mluvil standard o oãích
mal˘ch a okrouhl˘ch.

V̆ znamnûj‰í zmûna standardu se t˘ká
ocasu. Novû je vzato do úvahy, Ïe vût‰ina
evropsk˘ch zemí zakázala kupírování
ocasÛ. âeská republika, která téÏ pode-
psala Evropskou dohodu o ochranû zví-
fiat v zájmovém chovu, si vymínila ohled-
nû kupírování ocasÛ v˘jimku, ale ãe‰tí
chovatelé silky teriérÛ od kupírování stej-
nû upustili, neboÈ takov˘ jedinec by
nemohl b˘t vystavován v okolních
zemích. Rozhodãí na v˘stavách dosud
logicky posuzovali nesení nekráceného
ocasu pouze v jeho první tfietinû - tak
jako by tam jeho zbytek nebyl. Standard
nyní v˘slovnû upravuje, Ïe pokud ocas
není krácen, první tfii obratle musí b˘t
neseny vzpfiímenû nebo jsou mírnû zato-
ãené, ale nesmûjí se stáãet pfies záda.
ProtoÏe se je‰tû pfied nûkolika roky ocasy
krátily, mÛÏeme se dnes u chovan˘ch
jedincÛ setkat s jejich rÛzn˘mi tvary, ale
dejme chovatelÛm ãas na ustálení správ-
ného tvaru. Poslední dÛleÏitá zmûna se
t˘ká délky a barvy srsti. PÛvodnû byla dél-
ka srsti stanovena na 10 aÏ 15 cm, dne‰ní
standard konkrétní délku neuvádí a sta-
noví, Ïe „nesmí b˘t tak dlouhá, aby bráni-
la v pohybu, a mûla by dovolovat denní-
mu svûtlu probleskovat pod psem. Pfiední
a zadní nohy od loktÛ a od hlezen dolÛ
musí b˘t  zbaveny dlouhé srsti“. Ohlednû
barvy je ze standardu vypu‰tûna dfiíve
povolená ‰edomodrotfiíslová, je kladen
dÛraz na sytost modré a tfiíslové a jejich
jasnûj‰í ohraniãení. Pfiitom stfiíbrná a bílá
je v˘slovnû zakázaná. Tuto zmûnu nepo-
kládám za ‰Èastnou. Myslím si, Ïe bychom
se mûli dostávat k ideálnímu standardní-
mu odchovu postupn˘m ‰lechtûním,
neboÈ okamÏité vylouãení barevnû ne
zcela ideálnû vyhovujících jedincÛ z cho-

Jsou to aktivní a ãinorodí psi
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vu by u tak málopoãetného plemene
(v âR momentálnû cca 350 jedincÛ) moh-
lo vést k inbrídingové depresi.

PÉâE
Musím se pár slovy zmínit téÏ o péãi, jiÏ
je tfieba vûnovat zejména hedvábné srsti,
která pfiipomíná spí‰e vlasy neÏ srst a jíÏ
je dobré kaÏdodennû proãesávat. „Vlas“
silky teriéra je tfieba o‰etfiovat kvalitním
psím ‰amponem a kondicionérem. Mezi
koupáním se doporuãuje pouÏívat olejo-
vé rozãesávaãe, které usnadÀují rozãesá-
vání. Prach a ‰pína srsti ‰kodí, a zejména
proto vût‰ina chovatelÛ doporuãuje
koupání na rozdíl od ostatních plemen
psÛ pfiibliÏnû kaÏdé 2 aÏ 3 t˘dny podle
potfieby. Ostatnû kdo by nechtûl mít své-
ho miláãka voÀavého a ãistého? Silky
teriéfii se nestfiíhají, av‰ak srst se jim
zkracuje na u‰ích, na ‰piãce ãumáãku, na
ocásku a tlapkách aÏ po hlezenní kloub
a to tak, aby byla vytvofiena tzv. koãiãí
tlapka. Srst, která odrÛstá, aÏ se stane
pfiíli‰ dlouhou, se procházkami sama
obrousí. 
Dostateãnou péãi je tfieba vûnovat i zu-
bÛm. Zejména se doporuãuje pouÏívat

zubní kartáãky se speciálními enzymatic-
k˘mi pastami, jeÏ slouÏí jako ochrana
proti zubnímu kazu, kter˘m trpí malá
plemena z dÛvodu nedostateãnû ‰iro-
k˘ch mezer mezi zuby, jaké mají vût‰í psi.
V˘hodou standardu pro silky teriéry
v tomto smûru je, Ïe nepoÏaduje plno-
chrupost, ale nÛÏkov˘ skus, kde nesmûjí
chybût fiezáky ani ‰piãáky. Tím, Ïe jim
obãas chybí nûjak˘ ten „premolár“, zuby

mají dostatek prostoru a nekazí se tolik
jako jin˘m plemenÛm. Ale chovatelé se
samozfiejmû snaÏí dosáhnout co moÏná
nejmen‰ího poãtu chybûjících zubÛ,
neboÈ pfiece jen zuby ke psu patfií.

JAK¯ JE? 
Jací jsou silky teriéfii? Na první pohled
vypadají se svou dlouhou hedvábnou
rozevlátou srstí jako primadony. ¤ada lidí
si proto myslí, Ïe australského silky terié-
ra není tfieba nijak vychovávat, Ïe je to
typick˘ „postelov˘ pes“.  Ale opak je prav-
dou. Silky je ostraÏit˘ chytr˘ pes pln˘
energie, prostû teriér kaÏd˘m coulem.
Proto je tfieba jeho v˘chovû vûnovat
pozornost, b˘t dÛsledn˘ a v‰típit psu
alespoÀ základní v˘cvik. Na cizí lidi i psy
je dobré ‰tûÀata zvykat odmaliãka. Silky
sám sice konflikty nevyhledává, ale jin˘ch
psÛ se nebojí a umí se ohradit, kdyÏ je
tfieba. K cizím lidem b˘vá trochu zdrÏen-
liv˘ a nenechá se od kaÏdého ihned
pohladit, jako to dûlávají psi jin˘ch ple-
men. K dûtem je pfiátelsk˘, pokud ho
ov‰em  v mládí nepotkají nepfiíjemné
zku‰enosti. Na pfiítomnost vetfielce upo-
zorní ‰tûkáním. Kdo chce se psem více
cestovat, musí jej vãas, ãili odmala,
odnauãovat pfiíli‰nému ‰tûkání. 
Silky teriér se urãitû nehodí k celoroãní-
mu pobytu venku u boudy a to nejen pro
svou „fiid‰í“ srst bez podsady. Ke spokoje-
nosti totiÏ potfiebuje stál˘ kontakt se
sv˘m pánem. Obvykle si najde místo,
odkud mÛÏe sledovat dûní v rodinû,  a za
sv˘mi páneãky stále pfiechází, aby byl
s nimi v kontaktu. KdyÏ jsem kupovala
na‰i první fenku, chovatelka se smála, Ïe
silky je pes „zánoÏní“, tedy Ïe je svému
pánovi neustále v patách.  
Silky teriéfii jsou vhodní spoleãníci pro
lidi, ktefií rádi podnikají dlouhé procház-
ky do pfiírody, neboÈ i pfies svou malou
postavu dokáÏou ujít velké vzdálenosti.
My jsme napfiíklad v zimû podnikli nûko-
lik túr po horách a na‰i fenku jsme jen
chránili nepromokav˘m oblekem proti
navlhnutí a profouknutí. V létû podniká-
me v˘lety na kole, kde se stfiídavû veze
v ko‰íku na fiídítkách, stfiídavû se probûh-
ne voln˘m tempem podél kola. V tomto
smûru si vÏdy pochvaluji rozmûry psa,
kter˘ je „tak akorát“,  takÏe se je‰tû vejde
do zmínûného ko‰íku ãi do psí ta‰ky pfies
rameno. Z vhodn˘ch psích sportÛ lze
jmenovat zejména agility, coursing, fly-
ball a jiné aktivity. Kdo nevidûl svût˘lka
v oãích silky teriéra, kter˘ bûÏí parkúrem
a pfiekonává pfiekáÏky, o hodnû pfiichází.
Odmûnou za takov˘ sport je maximální
souhra  a citová vazba mezi pánem a jeho
psem. JUDr. Ivana Kvûchová
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·tûÀátko silky teriéra v prÛbûhu
dospívání mûní barvu

MÛÏeme 
se s ním
setkat i na
cviãi‰tích,
kde se
nacviãuje
agility
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