
e to nespravedlivé! Zatímco jeden
se celá dlouhá desetiletí vyhfiívá na
v˘sluní zájmu, o existenci druhého

nemá valná vût‰ina vefiejnosti ani tu‰ení.
A pfiitom jsou si tak podobní, Ïe jejich
rozli‰ení leckdy ãiní problémy i ãlovûku,
jenÏ se o kynologii zajímá. O kom Ïe to
je fieã? Pfiece o jork‰irském teriérovi
a jeho bratránkovi od protinoÏcÛ aus-
tralském silky teriérovi. Jsou si podobní,

jsou pfiíbuzní, bezpochyby mají spoleãné
pfiedky a první se pravdûpodobnû i pfií-
mo podílel na formování druhého. Pfies
to v‰echno se v‰ak prokazatelnû jedná
o dvû rÛzná plemena, která za posled-
ních sto let pro‰la odli‰n˘m v˘vojem
v protilehl˘ch ãástech svûta. 

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Na první pohled je shod více neÏ odli‰-

ností. V obou pfiípadech se jedná o malé
kompaktní psíky. Mají také podobné
modrotfiíslové zbarvení a malé za‰piãatû-
lé u‰i ve tvaru písmene V nesené vzpfiíma.
Tûlo je obdélníkové, konãetiny krat‰í.
Nápadná je dlouhá rovná hedvábná srst,
která se na hfibetu dûlí do rovné pû‰inky
a po obou stranách spl˘vá dolÛ.
Shodn˘ mají alespoÀ zãásti i pÛvod. Je-
jich spoleãn˘m prapfiedkem je star˘ skot-
sk˘ teriér (kter˘ ov‰em není totoÏn˘
s dne‰ním plemenem téhoÏ jména, b˘vá
tak oznaãován prapfiedek v‰ech dne‰ních
krátkonoh˘ch teriérÛ), jenÏ se pfiibliÏnû
v polovinû 19. století s britsk˘mi osídlen-
ci dostal i do Austrálie. V té dobû ‰el v˘-
voj tûchto teriérÛ na kaÏdém ze svûtadílÛ
odli‰nou cestou: zatímco v Británii do-
cházelo k postupné pfiemûnû pÛvodnû
pracovních a loveck˘ch teriérÛ na atrak-
tivní dlouhosrsté v˘stavní psy, v Austrálii
s jejím drsn˘m klimatem i Ïivotními pod-
mínkami je‰tû dlouho pÛsobili jako uÏit-
koví psi proslulí svou odolností a odva-
hou. V dÛsledku toho i pod vlivem
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dal‰ích kfiíÏení se vyvinul tzv. australsk˘
teriér, dodnes existující plemeno, které se
jork‰irovi sice podobá, ale je v˘raznû vût-
‰í, robustnûj‰í a hlavnû má hrubou srst.
Teprve na pfielomu 19. a 20. století zaãali
b˘t austral‰tí teriéfii kfiíÏeni s jork‰irsk˘mi
teriéry i s dal‰ími nízkonoh˘mi a dlouho-
srst˘mi teriéry s cílem vy‰lechtit vlastní
australské spoleãenské plemeno (ostatnû
dodnes jediné existující), které by si v‰ak
uchovalo odolnost i schopnost hubit
malé hlodavce. Tak vznikl silky teriér. 
KdyÏ známe historii jork‰irsk˘ch i silky

teriérÛ, uÏ nás nikterak nepfiekvapí, Ïe
tato dvû plemena mají mnoho spoleã-
n˘ch charakterov˘ch rysÛ, jeÏ bychom
souhrnnû mohli oznaãit jako teriérské:
jsou velmi Ïiví, pozorní a inteligentní.
Sr‰í temperamentem a pfiekypují odva-
hou. Typická pro nû jsou velká pohybli-
vost a sportovní duch. 

âÍM SE LI·Í
I kdyÏ jsou jork‰irsk˘ a silky teriér typovû
podobná zvífiata, pfii pozornûj‰ím pohle-
du je od sebe vcelku snadno poznáte. Li‰í
se v prvé fiadû velikostí: jork‰irsk˘ teriér
by mûl váÏit okolo 3 kg a pÛsobit kfieh-
ãím, subtilnûj‰ím dojmem. Silky teriér
mívá mezi 3, 5 aÏ 4, 5 kg (i kdyÏ souãasn˘
standard uÏ hmotnost v˘slovnû neuvádí).
Silky má mít v kohoutku 23 aÏ 26 cm,
jork‰ir nezfiídka mívá  jen kolem 20 cm. 
Dal‰í rozdíly jsou ve tvaru hlavy: jork má
malou hlaviãku a krátk˘ ãení‰ek, zatímco
silkyho ãenich je del‰í a mÛÏe dosahovat
aÏ délky mozkovny. 
Jork‰irsk˘ teriér má srst na celém tûle vel-

mi dlouhou, u v˘stavních jedincÛ nûkdy
spl˘vající na zemi kolem nûj (aby se
dosáhlo tohoto stavu, je nezbytné ji tzv.
„balíãkovat“), srst silkyho je krat‰í, nemá
dosahovat aÏ k zemi a nemá tvofiit nepro-
stupnou clonu, n˘brÏ denní svûtlo jí má
prosvítat (nebalíãkuje se). Na koncov˘ch
ãástech tûla má silky krátkou srst (upra-
vuje se stfiíháním). 
Zbarvení jork‰ira je tmavû ocelovû modré
s tfiíslovou, kdeÏto u silkyho je Ïádáno
svûtlej‰í modrotfiíslové zbarvení.
A koneãnû rozdíl je i ve velkosti a tvaru
oãí: u jork‰irského teriéra jsou stfiednû
velké a kulaté, u silkyho teriéra oválnûj‰í.
Jork‰irsk˘ teriér je mnohem více spole-
ãensk˘m aÏ „pokojov˘m“ psíkem, kter˘
je nároãnûj‰í na péãi, zatímco silky teri-
ér je odolnûj‰í sportovnû - spoleãensk˘
pes s men‰ími nároky na péãi o srst. 
Poslední rozdíl jsme uÏ zmínili: jork‰ir
patfií mezi vÛbec nejpopulárnûj‰í a nej-
roz‰ífienûj‰í plemena, silky teriér je ve vût-
‰inû zemí záleÏitostí úzkého krouÏku
zasvûcencÛ. TûÏko fiíci proã. les
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