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Plemena psů FCI III



Airedale teriér (Erdelteriér)

 Původ:  Velká Británie

 Kohoutková výška: M  58 – 61 cm   F  56 – 58 cm

 Hmotnost: plemenný standard ji neudává

 Celkový vzhled: největší ze všech teriérů má
svalnaté tělo s krátkým hřbetem a ocasem
nasazeným vysoko nošeným vzhůru, výraz je živý a
inteligentní



Airedale teriér (Erdelteriér)

 Povaha: vyrovnaná, hravá, aktivní, houževnatá,
ostražitá a odvážná

 Využití:  rodinný pes, dříve lovecký

 Srst:  tuhá, tvrdá a drátovitá, může být lehce zvlněná

 Barva: tříslová s černým nebo šedým sedlem (tzv.
grizzly), to se rozprostírá přes bedra, žebra až ke
křížové kosti a hřbet ocasu



Airedale teriér (Erdelteriér)

 Predispozice k onemocnění:

• dilatační kardiomyopatie

• generalizovaná demodikóza folikulární dysplazie

• ypothyroidismus tumor dutiny nosní

• karcinom pankreatu melanom

• kožní hemangiosarkom maligní lymfom 

• spondylosis deformans umbilikální hernie

• von Willebrandova nemoc distichiasis

• entropium dystrofie rohovky

• chronická superficiální keratitis







Americký stafordširský teriér

 Původ: USA

 Kohoutková výška: M 46 – 48 cm   F 43 – 46 cm

 Hmotnost: kohoutková výška musí být vždy
v poměru k tělesné hmotnosti

 Celkový vzhled: je dobře stavěný, kompaktní,
svalnatý, avšak hbitý a elegantní, s velkým zájmem o
své okolí, měl by být podsaditý, ne dlouhonohý či
lehký ve vzhledu



Americký stafordširský teriér

 Povaha: sportovní a aktivní pes, disponující velkou
silou a vytrvalostí, je ale i hravý, ostražitý a vždy
připravený bránit své teritorium

 Využití: původně bojové a lovecké plemeno, dnes
sportovní a společenský pes

 Srst: krátká, přilehlá, lesklá, na dotyk tuhá

 Barva: přípustné je jakékoli zbarvení i skvrnění.,
žádoucí není pouze celobílé zbarvení a zbarvení
s více než 80% bílé barvy povrchu těla, zbarvení
tříslovité (tan) nebo játrově hnědé



Americký stafordširský teriér

 Predispozice k onemocnění:

• solarní dermatitida

• solarní keratóza

• kožní hemangiom

• kožní histiocytom

• nádor žirných buněk

• katarakta

• progresivní retinální atrofie

• ruptura předního skřížení vazu

• perzistentní hyperplastický primární vitreus









Anglický toy teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25 – 30 cm

 Hmotnost: 2,7 – 3,6 kg

 Celkový vzhled: vyvážený, elegantní pes pevné
stavby těla, štíhlý, úhledný



Anglický toy teriér

 Povaha: čilý, vyrovnané, klasicky teriérské povahy,
bez známek nervozity

 Využití: vyšlechtěn na hubení hlodavců a hlídaní
lidských obydlí, dnes společenský pes

 Srst: hustá, uzavřená, lesklá, žádoucí je hustota
krátké srsti

 Barva: černá s tříslovými odznaky (black and tan)



Zdroj: Svojtka, 2010.



Australský Silky teriér

 Původ: Austrálie

 Kohoutková výška: 23 – 26 cm

 Hmotnost: ve správnem poměru s výškou

 Celkový vzhled: měl by mít teriérský temperament,
je ztělesněním ostražitosti, aktivity a síly, rovná,
hedvábná srst předpokládá pravidelné ošetřování



Australský Silky teriér

 Povaha: čilý, temperamentní, učenlivý, veselý, poslušný,
snadno ovladatelný, ostražitý, většinou bezkonfliktní,
přizpůsobivý, někdy má sklony k dominanci

 Využití: společenský pes

 Srst: srst musí být rovná, jemná, lesklá, na pohmat
hedvábná s délkou srsti od 13 do 15 cm

 Barva: modro-tříslová, nebo šedo-modro-tříslová; barvy
jsou syté; stříbřitě modrá nebo plavá srst na teměni hlavy
je žádoucí, stejně jako tříslová kolem nasazení uší, na
čenichové partii a lících, na hrudních končetinách od loktu
dolů, na pánevních končetinách od hlezna dolů a pod
ocasem, modrá probíhá od týla po špičku ocasu



Australský Silky teriér

 Predispozice k onemocnění:

• Malassezia

• Gaucherova nemoc

• spongiformní degenerace

• katarakta

• progresivní retinální atrofie 

• kornealní ulcerace

• urolitiáza







Australský teriér

 Původ:  Austrálie

 Kohoutková výška: M    25 cm   F    méně než psi

 Hmotnost:  6,5 kg (feny méně)

 Celkový vzhled: nízce stavěný pes s dlouhým
trupem a se silnou povahou teriéra, působí mírně
podsaditě



Australský teriér

 Povaha: temperamentní, ostrý, odvážný, ostražitý,
vitální samostatný, rád štěká, sebejistý, bystrý, k
cizím odtažitý, hravý učenlivý, nezávislý

 Využití: lovecký pes (hubení drobných hlodavců),
rodinný pes

 Srst: skládá se z tvrdé rovné a husté krycí srsti,
dlouhé zhruba 6 cm, a krátké měkké podsady, na
mordě, spodní části nohou a na tlapách nemá být
srst dlouhá

 Barva: modrá, ocelově modrá nebo tmavě
šedomodrá, se sytou tříslovou (ne pískovou) na
lících, uších, pod tělem, spodních částech nohou a na
tlapkách



Australský teriér

 Predispozice k onemocněním:

• progresivní retinální atrofie

• katarakta

• retinální dysplazie





Bedlington teriér

 Původ:  Velká Británie

 Kohoutková výška: kolem 41 cm (feny spíše méně)

 Hmotnost:    8 – 10 kg

 Celkový vzhled: půvabný, mrštný, svalnatý pes bez
známek ochablosti či hrubosti, hlava má celkově
hruškovitý nebo klínovitý tvar; v klidu má pes mírný
a laskavý výraz



Bedlington teriér

 Povaha: čilý, hravý a sebejistý pes. Inteligentní
společník se silnými loveckými pudy, milující pes
s dobrou povahou, důstojný; není plachý, ani
nervózní, v klidu je mírný, avšak při vzrušení velmi
odvážný

 Využití: rodinný pes, dříve lov zajíců, lišek a
hlodavců

 Srst: velmi typická, hustá a cupovitá, dobře odstává
od kůže, avšak není drátovitá, mírně se kroutí,
zejména na hlavě a lících

 Barva: modrá, játrová nebo písková s tříslovou nebo
bez, podporován je tmavější pigment



Bedlington teriér

 Predispozice k onemocněním:

• hepatopatie s ukládáním mědi

• entropium

• distichiasis

• aplazie puncta lacrimalia

• katarakata

• totální retinální dysplazie

• generalizovaná progresivní retinální atrofie









Border teriér

 Původ:  Velká Británie

 Kohoutková výška: plemenný standard ji neuvádí

 Hmotnost:  M    6 – 7 kg    F    5 – 6,5 kg

 Celkový vzhled: aktivní a živý, kostra a síla v
souladu, nikdy však ani hrubý ani robustní

 Povaha: živý a rychlý v pohybu, bystrý ve výrazu,
plný očekávání a reagující při sebemenším popudu,
přátelský, vstřícný, nebojácný



Border teriér

 Využití:  lovecký pes, rodinný pes

 Srst:  hustá a tvrdá, s přilehlou podsadou

 Barva:  červená, pšeničná, šedivá s pálením nebo 
modrá s pálením

 Predispozice k onemocněním:

• katarakta





Zdroj: Svojtka, 2010.



Brazilský teriér

 Původ:  Brazílie

 Kohoutková výška: M 35 – 40 cm  F  33 – 38 cm

 Hmotnost:  6,5 – 10 kg

 Celkový vzhled: štíhlý středně velký pes, s pevnou a
vyváženou stavbou a kvadratickým tělem, velmi úzce
vázaný na svého pána a i přes svůj drobný vzrůst
dobrý hlídač, v zemi původu kupírovaný ocas



Brazilský teriér

 Povaha:  živá, čilá, aktivní, přátelská a inteligentní, 
loajální vůči majiteli a ostražitá vůči cizím lidem

 Využití: rodinný doprovodný pes, lovecký na 
drobnou zvěř, hlídací

 Srst:  krátká, hladká, jemná, těsně přiléhající ke kůži 

 Barva: bílá s černými, hnědými nebo modrými znaky 
s pálením

 Predispozice k onemocnění:
• kogenitální skeletální dyplazie-mukopolysacharidóza
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Bulteriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 53 – 55 cm

 Hmotnost: 22 – 35 kg

 Celkový vzhled: je středně velký, silný a dobře
osvalený pes

 Povaha: přizpůsobivý, milý k rodině, často
samostatný a paličatý, učenlivý, vnímavý, ostražitý,
ostřejší, neústupný, má rád hry a pohyb, muže být
komplikovanější ve vztahu k jiným psům



Bulteriér

 Využití: vyšlechtěn pro boj se psy, dnes společenský
pes

 Srst: krátká, tvrdá, s mírným leskem a hladce přiléhá
k tělu

 Barva: u bílých musí být čistě bílá, pigmentování
kůže a znaky na hlavě jsou přípustné, u zbarvených
jedinců musí barevné plochy převládat; všechna
zbarvení jsou rovnocenná, ale žíhanému se dáva
přednost, připouští se i černé žíhaní, červená a plavá
barva i zbarvení trikolorní, nežádoucí je modré
a jantarově hnědé zbarvení



Bulteriér

 Predispozice k onemocnění:

• mitrální dysplasie aortální stenóza

• pododermatitída demodikóza

• solarní dermatitida solarní keratóza

• dermatitída reagující na zinek

• osteochondrodyspasie avulaze tuberositas tibie

• vrozená luxace loktu

• osteochondrosis dissecans

• nádor žírnych buněk vrozená hluchota

• cereberální malformace entropium

• ektropium polycystické ledviny









Cairn teriér

 Původ:  Velká Británie (Skotsko)

 Kohoutková výška:  28 – 31 cm

 Hmotnost: 6 – 7,5 kg

 Celkový vzhled:  malý teriér s živým, pracovitým, 
agilním vzhledem, se svalnatou postavou a velmi 
odolnou srstí vůči nepříznivému počasí



Cairn teriér

 Povaha: nenáročný, veselý, bystrý, učenlivý, poslušný,
odvážný, hravý, bezproblémový, sebevědomý,
samostatný

 Využití:  lovecký pes (lišky), rodinný pes

 Srst: odolná proti vlivům počasí, musí být dvojí,
s bohatou, tvrdou, avšak ne příliš drsnou krycí srstí.
Podsada je krátká, měkká a přiléhající, mírné zvlnění je
přípustné

 Barva: krémová, pšeničná, červená, šedá nebo téměř
černá, u všech těchto barev je přípustné žíhání,
zbarvení však nesmí být sytě černé, bílé, nebo černé
s pálením, velmi typické jsou tmavé znaky na uších a
mordě



Cairn teriér

 Predispozice k onemocněním:

• atopie diabetes melitus

• kongenitální bronchoesofageální fistula

• kongenitální portosystematický shunt

• mikrovaskulární portální dysplazie

• polycystické onemocnění jater a ledvin

• hemofilie B deficience pyruvátkinasy

• kraniomandibulární osteopatie

• ulcerace rohovky melanóza 

• luxace duhovky katarakta









Český teriér

 Původ:  Česká republika

 Kohoutková výška:    25 – 32 cm

 Hmotnost:    6 – 10 kg

 Celkový vzhled: dobře stavěný, skvěle osvalený,
malý teriér na krátkých nohách s dlouhou srstí, na
hlavě dlouhé chlupy tvoří bradku a obočí

 Povaha: Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý
společník, dobře ovladatelný pes; poněkud
rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý



Český teriér

 Využití:  původně lovecké plemeno k lovu lišek a jezevců, 
dnes společenské plemeno

 Srst:  dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, 
hedvábně lesklá; ne příliš bohatá

 Barva:  - šedomodrý (štěňata se rodí černá)
- světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)

• U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo
bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu,
končetinách

 Predispozice k onemocněním:
• dysplazie kyčelního kloubu
• metabolické onemocnění „scottie cramp“







Dandie dinmont teriér

 Původ:  Velká Británie

 Kohoutková výška: plemenný standard ji neuvádí

 Hmotnost:  8 – 11 kg

 Celkový vzhled: typická hlava porostlá krásnou
hedvábnou srstí, s velkýma, moudrýma a
inteligentníma očima, hlava kontrastně doplňuje
dlouhé, nízké lasicovité tělo, krátké, silné končetiny;
srst je odolná proti vlivům počasí



Dandie dinmont teriér

 Povaha: hravý, dovedný teriér, nezávislý, velmi
inteligentní, odhodlaný, vytrvalý, vnímavý, laskavý a
důstojný

 Využití:  lovecký, doprovodný pes

 Srst: dvojí srst s měkkou hustou podsadou a tvrdší
krycí srstí, která není drátovitá, nýbrž působí na
dotek křehce, nesmí tvořit pěšinku na hřbetě

 Barva:  pepře (tmavě modročerná až světle šedá), 
hořčice (červenohnědá až světle žlutohnědá)



Dandie dinmont teriér

 Predispozice k onemocněním:

• onemocnění meziobratlové ploténky

• ulcerace rohovky

• glaukom

• hypochondroplasie







Foxteriér hladkosrstý

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 35 – 39,5 cm

 Hmotnost: 7 – 8 kg

 Celkový vzhled: jeho stavba těla představuje
dokonalou vyváženost, má rovný hřbet, silná bedra
a vysoko nasazený ocas; i když to není velký pes, je
silný, aktivní a plný elánu



Foxteriér hladkosrstý

 Povaha: velmi temperamentní, živá, extrovertní,
přátelská a veselá, zároveň houževnatá, tvrdohlavá a
odvážná

 Využití: hubení hlodavců, lov lišek a jezevců, dnes jako 
rodinný pes

 Srst: rovná, přiléhavá, hladká, tvrdá, hustá a bohatá,
břicho a vnitřní strany stehen nejsou holé

 Barva: bílá má převládat; zcela bílá, bílá s tříslovými,
černými, nebo černými a tříslovými znaky, žíhané,
červené nebo játrově hnědé znaky jsou vysoce
nežádoucí



Foxteriér hladkosrstý

 Predispozice k onemocnění:

• Fallotova tetralogie

• pulmonální stenóza

• atopie, inzulinom

• hypersenzitivita na bleší kousnutí

• myasthenia gravis

• mastocytom

• pravá epilepsie

• kongenitální vestibulární syndrom 

• kongenitální hluchota









Foxteriér hrubosrstý

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 35 – 39,5 cm

 Hmotnost: 7 – 8 kg

 Celkový vzhled: Jeho stavba těla představuje
dokonalou vyváženost, má rovný hřbet, silná bedra
a vysoko nasazený ocas; i když to není velký pes, je
silný, aktivní a plný elánu



Foxteriér hrubosrstý

 Povaha: velmi temperamentní, živá, extrovertní,
přátelská a veselá, zároveň houževnatá, tvrdohlavá a
odvážná

 Využití: hubení hlodavců, lov lišek a jezevců, dnes jako
rodinný pes

 Srst: hustá, velmi tvrdé textury, délka srsti je 2 cm na
lopatkách, 4 cm na kohoutku, hřbetě, bocích a
pánevních končetinách, podsada je krátká a jemná, srst
na mordě je drsná a je dostatečně dlouhá, aby
propůjčovala mordě výraz síly

 Barva: bílá převládá nad znaky černými, černými a
tříslovými nebo tříslovými, žíhané, červené, játrově
hnědé nebo břidlicově modré znaky jsou nepřijatelné



Foxteriér hrubosrstý

 Predispozice k onemocnění:

• Fallotova tetralogie

• pulmonální stenóza

• atopie

• hypersenzitivita na bleší kousnutí

• kongenitální idiopatický megaesophagus

• myasthenia gravis

• mastocytom

• inzulinom

• cereberální malformace









Irský teriér

 Původ:  Irsko

 Kohoutková výška: kolem 45,5 cm

 Hmotnost: 11,4 – 12,25 kg

 Celkový vzhled:  středně velký pes snoubí živý, 
statný až drsný vzhled, který odpovídá jeho síle, 
rychlosti a vytrvalosti; ocas nosí vysoko a rovně 
nasazený, možnost kupírování  na ¾ jeho délky



Irský teriér

 Povaha: temperamentní, sebevědomá, vášnivá,
odvážná, ochranitelská, živá (tzv. „červený ďábel“)

 Využití: lovecký, hlídací pes

 Srst: tvrdá, drátovitá, hustá; na hlavě, končetinách
a uších kratší; typický nedlouhý vous

 Barva: červená, žluto-červená, pšeničná; malé bílé
odznaky na hrudi jsou přípustné



Irský teriér

 Predispozice k onemocnění:

• hyperkeratóza prstních polštářků

• muskulární dystrofie

• melanom

• multipní defekt oka (microphthalmia, katarakta, 

perzistentní pupilární membrána a retinalní 
dysplazie)









Irish Glen of lmaal teriér

 Původ:  Irsko

 Kohoutková výška: M max. 35,5 cm  F  méně než 
psi

 Hmotnost: 15 – 16 kg

 Celkový vzhled: středně velký pes s polodlouhou 
srstí, přes svou malou výšku je to pes podsaditý a 
na pohled velice silný



Irish Glen of lmaal teriér

 Povaha: aktivní, živý pes, při práci tichý, hravý a
čilý, v případě výzvy velmi odvážný, jinak mírný a
učenlivý

 Využití: lov lišek jezevců a hlodavců, rodinný pes

 Srst: středně dlouhá, hrubá srst s měkkou
podsadou

 Barva: tmavě šedá žíhaná přes různé tóny modré
žíhané (Blue), hnědá nebo šedá se světlým
žíháním (Brindle), až červenavá (Reddish) nebo
pšeničná (Wheaten)



Irish Glen of lmaal teriér

 Predispozice k onemocněním:

• hyperadrenokosticismus

• hypotyreoidismus

• skvamocelulární karcinom

• hemangiosarkom

• katarakta distichiasis

• progresivní retinální atrofie

• dysplazie kyčelního/loketního kloubu

• aortální stenóza glomerulonefropatie



Zdroj: Smrčková a Smrček, 2012.



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.



Irish Soft Coated Wheaten teriér

 Původ:  Irsko

 Kohoutková výška: M 46 – 48 cm   F méně

 Hmotnost: M 18 – 20,5 kg (F méně)

 Celkový vzhled:  vytrvalý, aktivní, dobře stavěný ps
s krátkými bedry, působící silným dojmem



Irish Soft Coated Wheaten teriér

 Povaha: čilý a hravý, dobromyslný, plně oddaný a
věrný svým majitelům, velmi inteligentní,
spolehlivý, věrný přítel, obranář bez agrese

 Využití: lovecký a hlídací pes

 Srst: jednoduchá srst, textura na dotek měkká a
hedvábná, nikoliv tvrdá ani drsná, mladí psi tvoří
výjimku, trimování je přípustné

 Barva: všechny odstíny od světle pšeničného po
zlatavě načervenalé zbarvení



Irish Soft Coated Wheaten teriér

 Predispozice k onemocněním:

• hypersensitivita na krmiv

• lymfangiektazie

• enteropatie se ztrátou proteinu

• katarakta

• mikropapila

• renální dysplazie







 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25 – 30 cm

 Hmotnost: 5 – 6 kg

 Celkový vzhled: silný, aktivní, pružný pracovní
teriér skvělého charakteru s pružným trupem
střední délky, jeho elegantní pohyb odpovídá
inteligentnímu výrazu

Jack Russell teriér



Jack Russell teriér

 Povaha: živý, ostražitý a aktivní teriér s bystrým a
inteligentním výrazem, smělý a nebojácný, přátelský a
tiše sebevědomý

 Využití: dobrý pracovní teriér se zvláštní schopností
pracovat pod zemí, vynikající společenský pes

 Srst: může být hladká, lámaná (broken) nebo hrubá, musí
být odolná proti počasí, srst se neupravuje (netrimuje)

 Barva: bílá barva musí převažovat nad černými nebo
tříslovými znaky



Jack Russell teriér

 Predispozice k onemocnění:

• malassezia ichtyóza

• diabetes mellitus luxace čočky

• patelarní luxace katarakta

• dedičná ataxie

• myasthemia gravis

• hyperadrenokorticismus (nádor hypofýzy)

• avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti



Jack Russell teriér hladkosrstý







Jack Russell teriér hrubosrstý







Jagdteriér

 Původ: Německo

 Kohoutková výška: 33 – 40 cm

 Hmotnost: M 9 – 10 kg F 7,5 – 8,5 kg

 Celkový vzhled: malý, typicky černý teriér s velice
kompaktní svalnatou postavou a výborným loveckým
instinktem

 Povaha: odvážný a tvrdý, pracovitý a vytrvalý, vitální
a temperamentní, spolehlivý, přátelský a dobře
zvladatelný, není plachý ani agresivní



Jagdteriér

 Využití: lovecký pes (lov na lišku, malou zvěř, aport)

 Srst: hladká, hustá, tvrdá drsná srst nebo odolná
hladká srst

 Barva: černá, tmavě hnědá nebo černošedě
melírovaná s červenožlutými, ostře ohraničenými,
čistými odznaky na obočí, tlamě a hrudi, na
končetinách

 Predispozice k onemocněním:

• luxace čočky









Japonský teriér

 Původ:  Japonsko

 Kohoutková výška: 30 – 33 cm

 Hmotnost:    4,5 – 6 cm

 Celkový vzhled: vzácné plemeno malého teriéra s
živým temperamentem, má černou hlavu a bílé,
štíhlé tělo, elegantního vzhledu, kompaktní,
hladkých linií



Japonský teriér

 Povaha: má hbitý a živý temperament

 Využití: toy plemeno

 Srst: krátká, hladká, hustá a lesklá

 Barva: tříbarevná s černou, tříslovou a bílou
hlavou; bílá s černými tečkami, černými nebo
tříslovými znaky na trupu



Zdroj: Fogle, 2012.



Kerry blue teriér

 Původ:  Irsko

 Kohoutková výška: M 45,5 – 49,5 cm  

F  44,5 – 48 cm

 Hmotnost: M 15 – 18 kg (F méně)

 Celkový vzhled: typický Kerry Blue teriér by měl
být dobře stavěný, zpříma stojící pes s dobrými
proporcemi, měl by mít dobře vyvinuté, svalnaté
tělo s typickými znaky teriéra



Kerry blue teriér

 Povaha: tvrdý, bouřlivý, někdy až zbrklý, ostražitý,
sebevědomý, někdy tvrdohlavý, ale zároveň i
učenlivý, samostatný, může mít problémy s jinými
psy, přesto k rodině velmi milý, přítulný a pozorný

 Využití: lovecký, doprovodný pes

 Srst: měkká, hustá a bohatě vlnitá

 Barva: jakýkoli odstín modré s černými konečky,
nebo bez nich; černá barva se připouští pouze do
věku 18 měsíců, totéž platí pro tříslový odstín



Kerry blue teriér

 Predispozice k onemocněním:

• patentní ductus arteriosus

• hyperkeratóza prstních polštářků

• deficience faktoru XI

• entropium

• katarakta

• hypoplazie nervus opticus



Zdroj: Fogle, 2012.



Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014.



Lakeland teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: max. 37 cm

 Hmotnost: M 7,7 kg F 6,8 kg

 Celkový vzhled: tento středně velký teriér v sobě
spojuje chytrost, pracovitost s kompaktním a
vyváženým vzhledem



Lakeland teriér

 Povaha: má veselou a statečnou povahu; působí
živým dojmem, má rychlé pohyby, je neustále ve
střehu; je smělý, přátelský a sebevědomý

 Využití: lovecký pes (hl. na lišku), rodinný pes

 Srst: hustá srst je odolná proti vlivům počasí, je
tvrdá, s dobrou podsadou

 Barva: černá s pálením, modrá s pálením,
pšeničně červená, červenošedá, játrová, modrá
nebo černá



Lakeland teriér

 Predispozice k onemocněním:

• defekt komorového septa

• perzistentní pupilární membrána

• luxace čočky

• mikroophtalmus

• katarakta

• glaukom

Poznámka: Je nejmenší ze vzájemně si podobné trojice Airdale-
Welsh-Lakeland teriér.







Manchester teriér

 Původ:  Velká Británie

 Kohoutková výška: M 40 – 41 cm   F   38 cm

 Hmotnost:    plemenný standard ji neuvádá

 Celkový vzhled: kompaktní, graciézně stavěné tělo
působí lehce a elegantně



Manchester teriér

 Povaha: bystrý, velmi temperamentní, učenlivý,
ale i mazaný, vytrvaly, rychlý, ostražitý, milý k
rodině, rád sportuje

 Využití: lovecký pes (hubení potkanů), rodinný pes

 Srst: přiléhavá, hladká, krátká a lesklá s pevnou
strukturou

 Barva: jantarově černá e sytými, mahagonově
tříslovými znaky



Manchester teriér

 Predispozice k onemocněním:

• lysivost u fen

• katarakta

• luxace čočky

• generalizovaná progresivní retinální atrofie

• von Willebrandova nemoc







Miniaturní bulteriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: max. 35,5 cm

 Hmotnost: plemenný standard ji neudává

 Celkový vzhled: pes silné konstituce, svalnatý,
vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a
inteligentním výrazem, jeho jedinečnou vlastností
je klabonosá hlava ve tvaru vejce



Miniaturní bulteriér

 Povaha: přizpůsobivý, milý k rodině, často samostatný a paličatý,
učenlivý, vnímavý, ostražitý, ostřejší, neústupný, má rád hry
a pohyb, může být komplikovanější ve vztahu k jiným psům

 Využití: společenský pes

 Srst: krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným
leskem

 Barva: u bílých musí být čistě bílá, pigmentování kůže a znaky na
hlavě jsou přípustné, u zbarvených jedinců musí barevné plochy
převládat; všechna zbarvení jsou rovnocenná, ale žíhanému se
dáva přednost, připouští se i černé žíhaní, červená a plavá barva
i zbarvení trikolorní, nežádoucí je modré a játrově hnědé
zbarvení



Miniaturní bulteriér

 Predispozice k onemocnění:

• entropium

• luxace čočky









Norfolk teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25 – 26 cm

 Hmotnost: 7 kg

 Celkový vzhled: jeden z nejmenších teriérů; malý,
nízkonohý, bystrý psík, kompaktní a silný, krátkého
hřbetu, dobré substance a kostry



Norfolk teriér

 Povaha: poměrně klidný, veselý, přátelský, otužilý,
nenáročný, milý, velice oddaný, učenlivý, poslušný

 Využití: společenský nebo lovecký pes

 Srst: tvrdá, drátovitá a těsně přiléhající; v oblasti
krku a plec hrubší a delší srst, na hlavě a na uších
kratší a měkčí, nadměrná úprava srsti je nežádoucí

 Barva: všechny odstíny červené, pšeničné, černo-
tříslové nebo grizzly (šedočervená s černou); bílé
znaky nebo skvrny jsou přípustné, ale nežádoucí



Norfolk teriér

 Predispozice k onemocnění:

• glaukom

• luxace čočky

• katarakta









Norwich teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25 – 26 cm

 Hmotnost: 7 kg

 Celkový vzhled: krátkonohý, dobře stavěný a osvalený
teriér

 Povaha: odvážný, někdy až drzý, přitom veselý, skotačivý,
podnikavý, přátelský, samostatný, někdy tvrdohlavý,
poměrně učenlivý a chápavý, snášenlivý, bezkonfliktní,
přizpůsobivý, nenáročný



Norwich teriér

 Využití: společenský nebo lovecký pes

 Srst: tvrdá, drátovitá, rovná, těsně přiléhající srst,
s hustou podsadou

 Barva: všechny odstíny červené, pšeničné, zbarvení
černé s tříslovinou (black and tan) a grizzly
(šedočervenavé); bílé odznaky nebo skvrny jsou
nežádoucí

Poznámka: Norfolský teriér má uši překlopené dopředu
a norvičský teriér ma malé, vztyčené uši.



Norwich teriér

 Predispozice k onemocnění:

• kornealní dystrofie

• glaukom

• luxace čočky

• katarakta







Parson Russell teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: M 36 cm F 33 cm

 Hmotnost: 8 kg

 Celkový vzhled: pracovitý, aktivní a obratný pes,
stavěný pro rychlost a vytrvalost

 Povaha: odvážný, přátelský, obratný, aktivní a čilý;
stavěný pro rychlost a vytrvalost



Parson Russell teriér

 Využití: pracovní teriér, schopnost pracovat pod zemí

 Srst: hrubá, nebo hladká přirozeně tvrdá, rovná a uzavřená
s hustou podsadou; břicho a spodní část těla osrstěné;
upravená (trimovaná) srst by měla působit přirozeně

 Barva: zcela bílá nebo převážně bílá s pálenými,
citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací
těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo
kořen ocasu ale mírné zbarvení po těle je akceptovatelné

 Poznámka: Parson Russell má delší nohy v porovnání s
tělem jako Jack Russel teriér.









Sealyham teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: do 31 cm

 Hmotnost: M 9 kg F 8,2 kg

 Celkový vzhled: krátkonohý, dlouhosrstý, dobře
stavěný a osvalený teriér se středně velkým
klopeným uchem, obdélníkového formátu



Sealyham teriér

 Povaha: klidný, venku aktivní a čiperný, samostatný,
odvážný, hravý, snášenlivý, přizpůsobivý, veselý,
k cizím většinou lhostejný, k rodině přítulný a milý,
někdy paličatý

 Využití: původně lovecký, dnes společenský pes

 Srst: dlouhá, tvrdá a drátovitá krycí srst s podsadou
odolnou proti vlivům počasí

 Barva: všechny odstíny bílé nebo bílá s citrónovými,
hnědými, modrými či jezevčími znaky na hlavě a
uších



Sealyham teriér

 Predispozice k onemocnění:

• vrozená hluchota

• aplazie lakrimálního punkta

• glaukom

• luxace čočky

• katarakta

• progresivní retinální atrofie

• dystokie







Skotský teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25,4 – 28 cm

 Hmotnost: 8,6 – 10,4 kg

 Celkový vzhled: silně stavěný pes s velikostí
vhodnou pro práci pod zemí; chová se ostražitě a
působí dojmem velké síly a aktivity; hlava se zdá
být v poměru k velikosti psa dlouhá; navzdory
krátkým nohám je velmi hbitý a aktivní



Skotský teriér

 Povaha: věrný a oddaný, důstojný, nezávislý a
zdrženlivý, avšak odvážný a velmi inteligentní;
nebojácný, ale nikdy agresivní

 Využití: původně lovecký pes (norník), dnes
společenský pes

 Srst: přilehlá patrová srst: hustá a měkká podsada;
tvrdá, hustá a drátovitá krycí srst, která spolu
s podsadou vytváří ochranu odolnou proti vlivům
počasí

 Barva: černá, pšeničná nebo žíhaná



Skotský teriér

 Predispozice k onemocnění:

• pulmonalní stenóza dystokia

• generalizovaná demodikóza hypochondroplasia

• katarakta maligní lymfom

• von Willebrandova nemoc luxace čočky

• hemofílie B Scottie cramp

• nádor žírnych buněk skvamózní karcinom

• melanom kožní histiocytom

• imunitně-sprostredkovaná thrombocytopenie









Skye teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 25 – 26 cm, délka od špičky
nosu ke špičce ocasu 105 cm

 Hmotnost: 11 kg

 Celkový vzhled: dlouhý, nízký, bohatě osrstěný, srst
dobré délky, délka těla je dvojnásobkem jeho
výšky; pohybuje se zdánlivě lehkou chůzí; silné
končetiny, tělo a čelisti



Skye teriér

 Povaha: elegantní a důstojný; „pes jednoho pána“,
nedůvěřivý vůči cizím osobám, k rodině milý, přizpůsobivý,
vnímavý

 Využití: společenský pes

 Srst: dvojitá srst, podsada je krátká, hustá, měkká, jako vlna,
krycí srst je dlouhá, tvrdá, hladká, ploše přiléhající, bez
kudrlin, na hlavě je kratší a měkčí, přes obličejovou partii a oči
tvoří závoj a splývá s bočním osrstěním; na uších tvoří třásně,
ale nezakrývá jejich tvar

 Barva: černá, tmavě nebo světle šedá, plavá, krémová –
všechna zbarvení s černými znaky na uších a tlamě



Skye teriér

 Predispozice k onemocnění:

• chronická hepatopatie

• dysplasie foramen magnum

• glaukom

• luxace čočky

• hypochondroplasie

• ektopický ureter







Stafordšírský bulteriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 35,5 – 40,5 cm

 Hmotnost: M 12,7 – 17,25 kg F 10,9 – 15,4 kg

 Celkový vzhled: hladkosrstý, dobře vyvážený a na
svou velikost velmi silný pes; svalnatý, aktivní a
pohyblivý



Stafordšírský bulteriér

 Povaha: inteligentní, statečný, nebojácný a
naprosto spolehlivý pes

 Využití: lovecký, služební a společenský pes

 Srst: hladká, krátka, hustá a přiléhající

 Barva: červená, plavá, bílá, černá nebo modrá,
nebo kterákoli z těchto barev s bílou; žíhaná všech
odstínů nebo žíhaná s bílou; černá s pálením nebo
játrová barva je vysoce nežádoucí



Stafordšírský bulteriér

 Predispozice k onemocnění:

• hyperadrenokorticismus (nádor hypofýzy)

• gastrická neopasie

• nádor žírných buněk

• katarakta

• perzistentní hyperplastický primární vitreus

• cereberální ataxie









Welsh teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: max. 39 cm

 Hmotnost: 9 – 9,5 kg

 Celkový vzhled: středně velký pes, mrštný, šikovný,
vyvážených tělesných proporcí, kompaktní, vysoce
aktivní a otužilý



Welsh teriér

 Povaha: oddaný, poslušný a dobře ovladatelný, od
přírody je veselý a plný života; málokdy bázlivý;
neustále v pohybu, odvážný, ale absolutně
neagresivní

 Využití: lovecký pes (na lišku, jezevce), rodinný pes

 Srst: drátovitá, tvrdá, hustá a bohatá

 Barva: přednost se dává černé s pálením nebo
tmavě šedé s pálením, bez černé kresby na prstech



Welsh teriér

 Predispozice k onemocněním:

• primární glaukom

• goniodysgeneze

• luxace čočky









West highland white teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: 28 cm

 Hmotnost: plemenný standard ji neudává

 Celkový vzhled: pes silné stavby těla, s hlubokým
hrudníkem a žebry sahajícími daleko dozadu; rovný
hřbet, přední fronta a záď plné síly, na svalnatých
končetinách; v náležité míře vykazuje znamenité
spojení síly a aktivity



West highland white teriér

 Povaha: malý, aktivní, hravý, houževnatý pes se
značným sebevědomím a uličnickým výrazem;
ostražitý, čilý, odvážný a sebejistý, avšak přátelský

 Využití: společenský pes

 Srst: patrová, krycí srst je tvořena z drsné srsti
zhruba 5 cm dlouhé, bez jakéhokoli zvlnění;
podsada, která připomíná kožešinu, je krátká,
měkká a přiléhavá

 Barva: bílá



West highland white teriér

 Predispozice k onemocnění:

• komorový septalní defekt Malassezia

• Fallotova tetralogie pulmonalní stenóza

• generalizovaná demodikóza atopie

• hypersenzitivita na krmivo primarní seborea

• ichtyóza chronická hepatitída 

• deficience pyruvátkinázy inguinalní hernie

• avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti



West highland white teriér

• kutanny histiocytom vrozená hluchota 

• keratokonjuktivitida luxace čočky

• perzistentní pupilární membrána katarakta

• polycystické ledviny ektopiický ureter

• pulmonarní fibróza

• Krabbeho nemoc (globoidi leukodystrofie)







Yorkšírský teriér

 Původ: Velká Británie

 Kohoutková výška: plemenný standard ji neudává

 Hmotnost: do 3,2 kg

 Celkový dojem: teriér s dlouhou srstí, jehož srst
splývá naprosto rovně a stejnoměrně po obou
stranách a je rozdělena pěšinkou od nosu až po
špičku ocasu; je velmi kompaktní a uhlazený, velmi
vzpřímeného držení, budí dojem důležitosti



Yorkšírský teriér

 Povaha: temperamentní, k cizím většinou nedůvěřivý či
odtažitý, zvědavý, bystrý, má rád pohyb, ostražitý, samostatný,
tvrdohlavý

 Využití: společenský pes

 Srst: srst na těle je přiměřeně dlouhá, zcela rovná, lesklá,
jemná, hedvábná; na hlavě je dlouhá, bohatá, sytě zlatá,
tmavší na stranách hlavy, kolem uší a na čenichové partii, kde
je zvlášť dlouhá

 Barva: tmavě ocelově modrá, táhnoucí se od vrcholu hlavy ke
kořeni ocasu, nikdy není smíchaná se žlutými, bronzovými ani
tmavými chlupy; srst na hrudi je intenzivně tříslová



Yorkšírský teriér

 Predispozice k onemocnění:

• patentní duktus arteriosus

• ichtyóza vrozená hypotrichóza

• hyperadrenokorticismus lipidóza jater

• vrozený portosystemový šant

• enteropatie se ztrátou proteinů

• avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti

• vrozená luxace loktu

• medialní patelarní luxace

• hydrocefalus kryptorchismus



Yorkšírský teriér

• hemivertebra keratokonjuktitída

• kornealní dystrofie testikularní neoplasia

• trachealní kolabs

• urolitiáza (kalcium oxalaty, kalcium fosfaty, struvity)

• lymfangiektáza

• atlantoaxialni subluxace

• endokarditída

• cyklická folikularní dysplasie

• distichiáza katarakta









Plemena psů FCI IV



Jezevčík

 Původ: Německo

 Celkový dojem: nízká, krátkonohá, protáhlá, ale
kompaktní postava, silně osvalená, se směle
vyzývavým držením hlavy a pozorným výrazem obličeje

 Povaha: přátelské povahy, ani bázlivý, ani
agresivní, má vyrovnaný temperament; náruživý,
vytrvalý a hbitý lovecký pes s jemným nosem

 Využití: lovecký pes – práce na povrchu a pod
zemí, společenský pes



Jezevčík

 Srst:

• hladkosrstý: krátká, hustá, lesklá, hladce přiléhající, pevná
a tvrdá, bez neosrstěných míst

• dlouhosrstý: rovná, lesklá srst opatřená podsadou, na trupu
přiléhající, prodlužuje se pod krkem a na spodní straně těla,
přesahuje slechy, na zadní straně běhů vykazuje zřetelně
delší osrstění (praporce), své největší délky dosahuje na
spodní straně prutu a tvoří úplnou vlajku

• drsnosrstý: s výjimkou mordy, obočí a slechů na celém těle
prostoupená podsadou, dokonale stejnoměrně přiléhavá;
hustý, drátovitý krycí vlas, na mordě je zřetelně vyjádřený
vous, obočí je chomáčovité; na sleších je osrstění kratší než
na těle, téměř hladké



Jezevčík

 Barva:

• hladkosrstý, dlouhosrstý: červená, černá s pálením,
čokoládová s pálením, skvrnití (tygrovaní, žíhaní)

• drsnosrstý: převážně světlá až tmavá barva divočáka,
případně barva suchého listí, červená, černá s pálením,
skvrnitý (tygrovaní, žíhaní)



Jezevčík se dělí dle velikosti a typu srsti na:

 Standard         hladkosrstý
dlouhosrstý

drsnosrstý

 Trpasličí         hladkosrstý
dlouhosrstý

drsnosrstý

 Králičí         hladkosrstý
dlouhosrstý

drsnosrstý

• obvod hrudníku přes 35 cm,
horní hranice hmotnosti 9 kg

• obvod hrudníku přes 30 až 35
cm, ve stáří min. 15 měsíců

• obvod hrudníku až do 30 cm,
ve stáří min. 15 měsíců

Poznámka: Je povolené páření trpasličích a králičích jezevčíků mezi sebou.



Jezevčík

 Predispozice k onemocnění:

• diskopatie obezita urolitiáza

• avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti

• keratitida diabetes mellitus

• hyperadrenokorticizmus chlopňové vady

• portosystémové zkraty acanthosis nigricans

• acanthosis nigricans psinka

• perforace tračníku (v souvislosti s operacemi páteře a aplikaci
dexamethasonu)

Poznámka: Trpasličí a králičí jezevčík není tak ohrožen problémy
s páteří jako jeho těžší příbuzný.



Standard, hladkosrstý



Standard, dlouhosrstý





Standard, drsnosrstý





Trpasličí, hladkosrstý



Trpasličí, dlouhosrstý



Králičí, drsnosrstý
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