
krácení dlouh˘ch kostí konãetin
mûlo stejnû jako prodlouÏení srsti
stejnou pfiíãinu a dÛvod: pfiizpÛ-

sobení se místním pfiírodním podmín-
kám a z nich odvozenému zpÛsobu lovu

na li‰ky, jezevce a dal‰í drobné ‰elmy,
pfiiãemÏ „lovecké“ vyuÏití se vztahovalo
i na hubení hlodavcÛ ‰kodících na hos-
podáfiství. 
Od keltsk˘ch ãasÛ se ve Skotsku udrÏelo
zvlá‰tní uspofiádání patriarchální spoleã-
ností v rodinn˘ch klanech, v nûmÏ v‰ich-
ni mûli spoleãné rodové jméno oznaãené
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Takoví byli…

Nejstar‰ím typem v zemi pracujícího psa na britsk˘ch
ostrovech byl staroanglick˘ teriér, z nûjÏ v klimaticky i geo-
graficky drsnûj‰ím Skotsku vznikli nejprve skot‰tí – tedy
v‰ichni ze Skotska – teriéfii, známí dnes jako nûkolik samo-
statn˘ch plemen: cairn, skye, west highland white a skotsk .̆ Skotsk˘ teriér 1929

George Armfield (1808-1893 );
drsnosrstí teriéfii ze Skotska, druhá
polovina aÏ poslední ãtvrtina 19. stol.;
rané typy  teriérÛ ze Skotska,  ktefií
pracují je‰tû ve smeãce pfii vyhánûní
li‰ky; v souãasné dobû v expozici
Trojského zámeãku v Praze

Skotsk˘ teriér Peto z knihy The Dog
od J. H. Walse – Stonehenge 1879

Skotský teriér

Z
Barva
souãasného
skoÈáka
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slovem Mac, syn. Tato pevná organizace
byla Angliãany rozru‰ena aÏ v 18. století,
tedy sice je‰tû dlouho pfiedtím, neÏ zaãa-
la vznikat samostatná plemena v dne‰-
ním moderním pojetí, ale zase nikoli tak
dávno, aby pfii jednotliv˘ch, izolovanû
Ïijících a hospodafiících klanech nebyly
poloÏeny základy k místním typÛm. Pfii
vcelku podobné tûlesné stavbû se pak psi
li‰ili hlavnû délkou a zbarvením srsti.
Rawdon Lee v roce 1903 tvrdil, Ïe psi
moderního typu skotského teriéra byli
popsáni jiÏ kolem roku 1700. O první kla-
sifikaci teriérÛ ze Skotska se pokusil
v roce 1829 Thomas Brown v díle
Biographical Sketches and Authentic
Anecdotes of Dogs; ve tfiech skupinách

vlastnû popsal pfiedchÛdce pozdûj‰ích
plemen, a to west highland white teriéra,

cairn teriéra a skotského teriéra v první,
skye teriéra ve druhé a drsnosrstého fox-
teriéra ve tfietí. Na v˘stavû v Birming-
hamu roku 1860 byla poprvé otevfiena
souborná tfiída Scotch Terriers, kromû
Dandie Dinmont teriéra a skye teriéra
v‰ak aÏ do roku 1872, kdy vy‰lo druhé
vydání stûÏejního díla J. H. Walse, nebyla
v˘raznûji odli‰ena Ïádná dal‰í nízkonohá
teriérská plemena. Jméno skotsk˘ teriér
se asi poprvé objevilo roku 1874 ve
Fancier’s Gazette. Od roku 1877 byla na
v˘stavách vypisována zvlá‰tní tfiída pro
drsnosrsté, Hard-coated Scotch Terriers.
Nastupovali do ní i pfiedchÛdci kernÛ

a dal‰í blíÏe neurãení (a v podstatû neur-
ãitelní) teriéfii.
Samostatná tfiída pro skotské teriéry byla
pod jménem Hard-Haried Scotch Ter-
riers ustavena v roce 1879 na v˘stavû
v Alexandra Palace. Objevovali se psi roz-
liãn˘ch barev s v˘jimkou bílé. Také u‰i
psÛ mohly b˘t buì vzpfiímené, nebo
polovztyãené. První standard plemene
byl sestaven jiÏ v roce 1880 pfiedsedou
klubu chovatelÛ skotsk˘ch teriérÛ, zalo-
Ïeného v roce 1882, J. B. Morrisonem
a bez velk˘ch zmûn zÛstal v platnosti dal-
‰ích sto let. Michal Císafiovsk˘

Portrét skotského teriéra podle
Edwina Landseera, kol.1824

„Záplava“ skotsk˘ch teriérÛ z chovatelské stanice The Athelhampton Kennel
v Salisbury roku 1929; v tomto roce získala fena Baroness of Docken
(Athelhampton Alice) ve ‰v˘carském Bernu International Certificate

Champion Carmelite Crusader
z chovatelské stanice Carmelite 
Mrs. Samuela Griffithse z Kapského
Mûsta v tehdej‰í JiÏní Africe; pes 
získal nejvy‰‰í ocenûní na v˘stavû
v Johannesburgu v roce 1928

Fo
to

 C
AN

IS
-M

ed
ia

IN
ZE

R
CE

„O první klasifikaci
teriérů ze Skotska

se pokusil 
v roce 1829

Thomas Brown.“
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