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Úvod 

4 

Pokud neznáte yorkšírské teriéry, pak si jen 
stěží dovedete představit, jak protichůdné 
vlastnosti se v těchto malých osobnostech 
skrývají. Na jedné straně je to nezkrotná 
zvědavost a chuť něco podnikat, na druhé 
straně sebevědomé, téměř aristokratické 
chování -jako by si chtěli neustále získávat 
respekt - a v neposlední řadě pevná vůle. 
Aby se z nich nestali tvrdohlaví jedinci, je 
zapotřebí laskavé a důsledné výchovy. 
Milovníci psů snadno zapomínají, že i tak 
malý pes, jakým je yorkšírský teriér, musí 
mít správnou výchovu a je třeba s ním 
zacházet zrovna tak jako s jeho většími 
kolegy, i když yorkšírský teriér potřebuje 
méně místa a dá se velmi dobře chovat 
i v městském bytě. Cítí-li se yorkšírský 
dobře, je svému majiteli vděčný a svou 
vděčnost projevuje oddaností. 
Tato příručka rozsáhle vysvětluje, na 
co by měl majitel psa dbát. Autoři 
Armin Kriechbaumer a Jarsen Grúnn jsou 
odborníky na chov yorkšírských teriérů. Již 
mnoho let vlastní a chovají tyto malé psy, 
kteří se těší velké oblibě na celém světě 
Jako angažovaní členové klubu 
yorkšírských teriérů vám v této knize 
spolehlivě odpoví na všechny vaše otázky 
spojené s chovem tohoto psího plemene. 
Popisují původ této rasy a upozorňují na to. 
co je třeba zvažovat při pořizování psa. 
V kapitole nazvané ..Výchova a běžný den 
s yorkšírem" naleznete mnohé napadlé 
a praktické návody na to. jak lze dosáhnout 
harmonického soužití se psem. Autoři se 
podrobně zabývají i tak choulostivým 
tématem, jakým je udržování čistoty 
v místnosti. Právě tento problém bývá často 
prvním zkušebním kamenem nového 
přátelství mezi psem a člověkem. Další 
kapitola uvádí četné způsoby chování, které 
má yorkšírský teriér společné se svými 
většími kolegy. 

Značná pozornost je věnována také otázce, 
proč je pro dobrý zdravotní stav 
yorkšírského teriéra důležitá především 
vyvážená strava a správná výživa. Ozdobou 
yorkšírů je jejich srst, proto patří 
k prvořadým úkolů majitele tohoto 
dlouhosrstého plemene řádně o ni pečovat. 
V této knize je péče o srst popsána krok za 
krokem. 
V kapitole „Péče o zdraví, nemoci" jsou 
charakterizovány nemoci, které se 
u yorkšírů běžně vyskytují. Jsou zde pokyny 
pro majitele, jimiž by se měl řídit v případě 
onemocnění psa. Kromě toho poukazují 
autoři na nemoci a parazity přenosné na 
člověka. Nezapomeňte si přečíst také 
..Důležité upozornění" na straně 72. 
Zvláštní kapitola nazvaná „Chov 
yorkšírských teriérů" je určena těm 
majitelům psů, kteří se vážně rozhodli pro 
chovatelství. Také ti z vás, kteří mají 
v úmyslu věnovat se zajímavému koníčku, 
jakým může být účast na výstavách psů, 
najdou v knize všechny důležité informace. 
Rady a návody jsou doplněny četnými 
názornými kresbami a barevnými 
fotografiemi, které speciálně pro tuto 
příručku pořídila fotografka zvířat 
Monika Weglerová. 
Příručka poskytuje nejen obsáhlé informace 
pro začínající chovatele yorkšírských 
teriérů, ale i užitečné tipy a nové podněty 
pro chovatele pokročilé. 
Autoři a nakladatelství děkují všem, kteří se 
podíleli na této knize: Monice Weglerové za 
mimořádně krásné fotografie, Gyórgymu 
Jankovicsovi za jeho výstižné kresby, 
Dr. Gabriele Wiesnerové za odborné 
posouzení knihy a Dr. Alexanderu Wies-
nerovi za jeho cenné rady při sestavování 
kapitoly _Péče o zdraví, nemoci", a dále 
pak Reinhardu Hahnovi za konzultaci 
v právních otázkách týkajících se chovu psů. 



Co byste měli vědět o yorkšírskěm teriérovi 
Proč je yorkšír hoden lásky 

Yorkšírský teriér patří bezpochyby 
k nejatraktivnějším malým psům. Má 
veškeré vlastnosti přizpůsobivého 
a zároveň hrdého psa. 
Houževnatost, nepoddajnost. odvaha 
a ostražitost. Tyto rysy však bývají 
připisovány spíše služebním a loveckým 
psům, např. německým ovčákům 
a větším typům teriérů. Méně je však už 
známo, že těmito rysy se vyznačují 
i yorkšírští teriéři. Při dlouhých 
procházkách vykazují značnou výdrž. 
Ujít dvacet kilometrů v jednom kuse 
není pro trénovaného yorkšírského 
teriéra žádným problémem. 
Ideální rodinný pes do bytu. Yorkšírský 
teriér váží v průměru 2 až 3 kg. Takto 
lehký a malý pes se hodí do městského 
bytu. Pokud je správně veden, vydrží 
krátkou dobu o samotě. Pro jeho 
radostnou povahu ho mají rádi jak 
dospělí, tak děti. 
Díky své samostatnosti je rovnocenným 
členem rodiny, nikoliv individualistou, 
jak bývá někdy označován. Někdy se 
u yorkšírských teriérů projevuje jistá 
opatrnost, která může mít původ 
v předchozí špatné zkušenosti, jež psa 
poznamenala. I to se může stát. 
Půvabný zjev s nezbytnými mašličkami, 
které se uvazují yorkšírským teriérům 
také z praktických důvodů (strana 40), 
se líbí především ženám. Často jsme se 
však setkali s případem, že byl yorkšír 
pořízen proti vůli otce rodiny, který byl 
obdivovatelem větších psů. Stalo se, že 
po krátké době yorkšír svého kritika 
přesvědčil o tom, že se malý pes velkým 
psům zcela vyrovná. A tak i tento otec 
začal být pyšný na nového člena rodiny. 

Yorkšír nemění srst. Na rozdíl od 
ostatních psích plemen nedochází 
u yorkšíra na jaře a na podzim k výměně 
srsti. Těch několik málo chlupů, které 
ztrácí, se vyčeše kartáčem při každo
denní péči o srst. Koberec a pohovka tak 
zůstanou psích chlupů ušetřeny. 

Pozorně sleduje tento yorkšír vše, co se děje v jeho 
okolí. Má přistřiženou srst na hlavě a po celém těle. 
Takto upravená srst se snáze udržuje. 

Yorkšír není jen mazlíček 

Bez ohledu na rasu či velikost se ze psa 
mazlíček stává až výchovou. Mazlíčkem 
se rozhodně nerodí. Co myslíte, že by 
vyrostlo z bernského ovčáka, kterého by 
neustále někdo choval na klíně? Totéž 
co z malého psa. Nelíbilo by se mu to 
a trpěl by, protože by mu chyběl 
přirozený pohyb. Záleží tedy jen na vás, 
abyste svému psu dopřáli to, co 
potřebuje. 
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Co byste měli vědět o yorkšírskěm teriérovi 

Správný chov - pes bez příznaků 
degenerace 

Yorkšírský teriér je pes malý, ne však 
degenerovaný „chudáček". Kdykoliv se 
v minulosti odpovědní chovatelé snažili 
vyšlechtit toto plemeno na určitou 
velikost, dbali vždy o zdraví zvířete. To 
je zakotveno i ve směrnicích pro chov 
yorkšírských teriérů. Yorkšírský teriér ze 
zdravého chovu se obyčejně dožívá 
dvanácti až patnácti let. Popularita 
tohoto psího plemene bohužel přispěla 
k tomu, že se yorkšírští teriéři stali 
výnosným předmětem obchodování. 
V minulých letech používali 
nezodpovědní chovatelé k chovu čím dál 
menší zvířata, aby uspokojili poptávku 
po obzvláště malých psech. Ojediněle se 
tak děje ještě i dnes. V důsledku 
komplikovaných porodů přicházeli na 
svět nedokonalí psí jedinci, u nichž se 
nedalo očekávat, že budou dlouho žít. 
Tyto „panenky" s vypoulenýma očima 
a s kulatým obličejem byly hysterické až 
agresivní. 

Historie vzniku plemene 

Yorkšírský teriér pochází z Anglie, kde 
bylo roku 1886 toto plemeno poprvé 
zapsáno do plemenné knihy Kennel 
Clubu. Kennel Club je vrcholný svaz 
anglického spolku psích plemen. 
Toto plemeno však vzniklo již 
podstatně dříve, než bylo oficiálně 
zaregistrováno. 
Poddaní téměř v celé Anglii měli po 
dlouhá léta zakázáno lovit. Tyto zákony 
sahají až do 11. století. Aby se předešlo 
porušování tohoto zákazu, směli poddaní 

chovat jen velmi malé psy, kteří se podle 
všeobecného mínění nehodili k lovu. 
Královští hajní na to dohlíželi velmi 
přísně a psy, které cestou potkávali, 
podrobovali velikostnímu testu. Při 
tomto testu měli psi projít obručí 
o průměru asi 18 cm. Jestliže obručí 
prošli, byli dostatečně malí, aby si je 
směli jejich majitelé ponechat. 
Psi poddaných byli používáni především 
k lovu krys a myší. Avšak kromě toho 
obohacovali svým chudým pánům 
jídelníček tím, že tu a tam ukořistili 
králíka nebo jinou zvěřinu, přestože to 
bylo zakázáno. 
A tak byli postupem času chováni malí, 
robustní teriéři, kteří neodporovali 
zákonům, a přesto sloužili svým pánům 
jako lovečtí psi. 

Předkové yorkšírského teriéra 
O historii yorkšírského teriéra je toho 
známo jen velmi málo. Zcela jistě však 
víme. že velkou měrou přispěli ke vzniku 
tohoto plemene některá již vymřelá 
plemena psů. 
Waterside teriéra jmenujme na prvním 
místě. Koncem 18. století bylo jeho 
domovem převážně hrabství Yorkshire. 
Jméno „waterside". česky břeh či 
pobřeží, dostal patrně proto, že tento pes 
s oblibou běhal podél řek, vodních 
nádrží a kanálů a v těchto místech se 
živil krysami a odpadky po lidech, kteří 
se plavili po kanálech. Od tohoto 
krátkonohého malého teriéra získal 
dnešní yorkšírský teriér základní 
genetické předpoklady: poněkud 
delší namodralou srst s výrazným 
žlutohnědým až rezavým pálením. 
Clydesdale a Paisley teriér patří 
k tzv. „skotským teriérům". Tímto 
souhrnným názvem byli označováni psi, 
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Co byste měli vědět o yorkšírském teriérovi 
jejichž majitelé přesídlili na počátku 
průmyslové revoluce (kolem r. 1785) ze 
Skotské vysočiny do hrabství Yorkshire, 
kde našli práci jako tkalci. Chovy těchto 
:teriérů získaly svá jména podle měst, 
v nichž od té doby chovatelé žili, např. 
Clydesdale, Paisley nebo Manchester. 
Tyto jednotlivé chovy spojovala pouze 
nebojácná povaha teriérů a delší srst. 
Na začátku 19. století začala katalogi
zace a cílený chov psů. Pro mnoho 
dělníků nebyl v žádném případě chov 
psů jen koníčkem. Chovem psů si přivy
dělávali na živobytí. Z těchto důvodů 
byly „tajné receptury" používané při 
křížení psů drženy v tajnosti. 
Huddersfield Ben. který byl příklad
ným výsledkem jednoho přesně 
naplánovaného chovu, je považován za 
praotce všech yorkšírských teriérů. 
Narodil se roku 1865, avšak o šest let 
později přišel bohužel nešťastnou 
náhodou o život. 
Mezitím však stačil získat na výstavách 
více než 70 cen a byl úspěšný také 
v soutěžích zaměřených na zabíjení krys. 

Byl větší a těžší, než jak to předepisuje 
dnešní standard pro yorkšírské teriéry. 

Yorkšírský teriér 
na evropském kontinentu 
Jak se toto plemeno dostalo na evropský 
kontinent a jak se tam vyvíjelo, je 
popisováno právě tak neúplně jako 
historie chovu yorkšírských teriérů 
v Anglii, která je zemí původu tohoto 
plemene. Přesto však existují knihy 
v němčině, které se objevily již na 
přelomu století a zřejmě popisují dnešní 
typ yorkšírského teriéra. V těchto 
knihách bývá často nazýván „Halifax 
teriér", jelikož byl chován převážně 
v okolí anglického města Halifax. 
O tomto plemenu se zmiňují také 
plemenné knihy z 20. a 30. let. Ve 
všeobecnou známost však yorkšírský 
teriér vešel teprve na počátku 60. let, 
kdy se také častěji začal objevovat 
v ulicích měst. Dnes patří k nejoblí
benějším malým psům. 

Plemenný standard 

Každé uznané psí plemeno podléhá 
jednotným směrnicím, které obsahují 
tzv. standard. Standard detailně popisuje 
všechny vnější a charakterové znaky 
plemene a měl by sloužit chovatelům 
jako ukázkový model. Také psí spolky, 
poradci chovů a rozhodčí na soutěžích či 
výstavách by se měli tohoto 
mezinárodně platného měřítka držet. 
Avšak i yorkšírští teriéři odlišující se od 
standardu mohou být zdraví a mohou 
mít dobré charakterové vlastnosti. 
Máte-li však zájem o založení chovu 
nebo o vystavování, měli byste si pořídit 
psa, který má ke standardu co nejblíže. 

Huddersfield Ben. narozen 1865. Bývá označován 
za praotce všech yorkšírských teriérů. 
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Co byste měli vědět o yorkšírském teriérovi 
V následujícím odstavci jsme zachytili 
nejdůležitější body standardu. 

Plemenný standard 
Všeobecná charakteristika. Živý, 
inteligentní, odvážný a vyrovnaný 
trpasličí teriér. Má dlouhou rovnou srst, 
pěšinka se táhne od nosu až ke špičce 
ocasu. Vzpřímené držení těla vyjadřuje 
důležitost. Tělesné kontury by měly 
naznačovat silné tělo s náležitými 
proporcemi. 
Hmotnost. Až 3,1 kg. Ideální je hmot
nost od 1800 do 2800 g. Yorkšírský 
teriér, který bude použit k chovu, by 
neměl vážit méně než 2000 g. 
Výška. Není ve standardu uvedena, 
avšak 20 až 24 cm v kohoutku odpovídá 
ideální váze. 
Hlava. Poměrně malá a plochá a ne 
příliš kulatá. Čelo (= stop) nesmí být 
příliš výrazné. Hlava nesmí svým tvarem 
připomínat jablko. Středně velké tmavé 
oči by měly mít ostražitý a inteligentní 
výraz. Nesmějí být vypoulené. Zuby mají 
nůžkový skus (strana 59). avšak 
tolerován je i skus klešťový. 
Poměrně malé uši ve tvaru . . v by měly 
svou velikostí odpovídat celkové 
velikosti psa. Překlopené či svěšené uši 
nejsou povoleny. 
Stavba těla. Pevná, krátká, avšak ne 
čtvercová. Rovná linie hřbetu je důležitá 
právě tak jako dobré úhlení zadních 
končetin, které ovlivňuje pohyb. 
Ocas. Kupírovaný, bohatě ochlupený 
a nesený nad linií hřbetu. 
Srst. U yorkšírských teriérů je 
nejdůležitějším znakem plemene. 
V oblasti trupu by měla být srst středně 
dlouhá, u starších psů se na přehlídkách 
požaduje srst dlouhá až na zem. 
Měla by být hustá, hladká a lesklá, se 

stejnou strukturou jako hedvábí, nikdy 
však zvlněná. 
Velmi důležité je také ohraničené 
zbarvení srsti - od temene až po špičku 
ocasu má být srst ocelově modrá, tzn. na 
slunci se musí lesknout do modra, 
a nesmí obsahovat nahnědlá nebo černé 
chlupy. Srst na hlavě má zářivé syté 
pálení (světle zlaté, ne však 
červenozlaté!). Srst s pálením by měla 
být u kořenů tmavší než na koncích. 
„Kštice" či „šošolka" na hlavě je dlouhá, 
rovněž se sytým pálením. O něco tmavší 
je pálení na ušních partiích a na čenichu. 
V žádném případě se nesmí pálení 
táhnout dále po šíji. Také nesmí 
obsahovat tmavé nebo černé chlupy. 
Stínové pálení by nemělo sahat nad 
lokty, ani nad kolenní klouby. 
Podle standardu je zvlněná srst závažnou 
chybou- Taková srst působí matně a je 
velmi často nahnědlá. Vlnitá srst bývá 
také nepřiměřeně bujná. 

Yorkšírský teriér při vycházce, 
Yorkšír miluje dovádění na louce. V běhu může 
dosáhnout obdivuhodné rychlosti. 
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Než si pořídíte yorkšírského teriéra 
Nezbytné předpoklady 

Dříve než si přinesete tohoto milého 
a živého psa domů, měli byste si uvědomit, 
ti tímto na sebe berete velkou 
: odpovědnost. Yorkšírský teriér bude po 
celý svůj život, tj. 10 až 15 let, zcela závislý 
-a vaší péči. Aby se u vás zvíře dobře cítilo, 
musíte o ně správně pečovat. 
?es není dětská hračka. Většinou si děti 
přejí psa, aby měly kamaráda, s nímž by si 
mohly hrát. Než podlehnete žadonění 
svého dítěte, měli byste zvážit, zda je dítě 
dostatečně rozumné na to, aby zacházelo se 
psem odpovědně a případně se mohlo také 
: zvíře částečně starat. Právě takový malý 
pes jako yorkšír se snadno může 
z kamaráda změnit v hračku. Dítě totiž cítí 
určitou nadřazenost nad zvířetem. 
Neobratné dětské ruce mohou navíc 
tomuto malému tvorovi způsobit značnou 

bolest. Pád, byť jen z nepatrné výšky, by 
dokonce mohl pro zvíře skončit smrtí nebo 
přinejmenším zlomenými končetinami. 
Yorkšírského teriéra nedoporučujeme 
svěřovat dítěti mladšímu 10 let. Nebo si 
alespoň vyberte poněkud většího, 
robustnějšího yorkšíra, který případnou 
nešikovnost dítěte snese lépe. Dále 
počítejte s tím, že vaše dítě bude mít během 
puberty zájem o jiné věci a že povinnosti 
spojené s držením psa - j a k o procházky 
a péče o srst - pak připadnou vám. 
Psa nepořizujte jako vánoční dárek. Neradi 
předáváme psy novým majitelům v období 
Vánoc. Pes by už ze zásady neměl být 

Navazování kontaktů. 
Tyto dva nebojácné yorkšírské teriéry neodradí v jejich 

zvědavosti ani to, že kůň je mnoho-
násobně větší než oni sami. 

darován. Na přípravách spojených 
s příchodem nového psa do rodiny by se 
měli podílet všichni její členové a každý 
z nich by měl za psa cítit jistou 
odpovědnost. Právě o Vánocích nebo i po 
nich je vhodnější čas k prodiskutování 
tohoto tématu než před Vánoci. 
Nároky na čas. Pokud si myslíte, že péče 
o srst by vás příliš obtěžovala, pak byste si 
neměli pořizovat dlouhosrstého psa. Často 
je nám líto, když vidíme obzvláště 
nádherného yorkšírského teriéra 
s rozcuchanou a s plstnatou srstí. Při 
správné struktuře srsti zabere přitom denní 
péče o srst asi 10 minut. Procházky 
a venčení, hra se psem a návštěvy 
u veterináře jsou také časově náročné. 
Pokud jste příliš pracovně vytíženi, neměli 
byste si raději psa pořizovat. Pes by měl být 
neustále ve společnosti člověka, a ne trávit 
dlouhé hodiny o samotě. Nepotřebuje sice 
neustálé oslovování a zábavu, chce vás však 
mít nablízku. 
Budoucí domov yorkšírského teriéra. 
Vzhledem ke své velikosti se dá yorkšírský 
teriér snadno chovat i v městském bytě. 
Stačí mu i malý prostor a při dostatečné 
možnosti pohybu se rád zdržuje v obývacím 
pokoji. Výhodou je, máte-li v blízkosti 
bydliště zeleň, např. park, kam můžete se 
svým yorkšírem chodit na procházky. 
Náklady. Pamatujte také na výdaje spojené 
s chovem psa. 
• Pořizovací cena. Yorkšírský teriér, který 
pochází z dobrého chovu, není levný. 
V současné době se cena štěněte 
z kontrolovaného chovu, tj. s průkazem 
původu, v České republice pohybuje 
od 10 000 do 15 000 Kč. Je ovšem také 
možno opatřit si štěně bez průkazu původu 
a to často i za cenu poloviční. 
• Výbava zahrnující předměty každodenní 
péče je také poměrně nákladná. 
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Než si pořídíte yorkšírského teriéra 
• Náklady na stravu. Tyto náklady jsou 
u yorkšírského teriéra poměrně nízké 
a závisejí na druhu výživy (strana 44). 
• Poplatky za psa. Výše poplatků je 
určována místními úřady a liší se 
v jednotlivých regionech. 
• Pojištění. Zdravotní pojištění pro 
zvířata u nás ještě není zavedeno. 
Doporučujeme uzavřít takové pojištění 
domácnosti, které se vztahuje alespoň 
na škody způsobené psem. 
• Ostatní výdaje. Je třeba počítat 
s pravidelnými výdaji, které jsou spojeny 
s odčervováním psa a s návštěvami 
u zvěrolékaře. K tomu ještě mohou 
přibýt případné členské příspěvky 
klubu chovatelů yorkšírských 
teriérů. 

Právní otázky týkající se držení psů 
Jako majitelé psa musíte dodržovat 
některé úřední směrnice a právní 
předpisy. 
Musíte mít souhlas majitele domu (bytu). 
Pokud jste nájemníky, potřebujete ve 
většině případů k držení psa písemný 
souhlas majitele domu (bytu). Pouze 
výjimečně může dojít k tomu, že souhlas 
k držení psa nedostanete (např. má-li 
majitel špatnou zkušenost se psem 
předchozího nájemníka). 
Práva zvířat. V zákoně na ochranu zvířat 
jsou stanoveny důležité povinnosti 
majitele psa. Kromě jiného se požaduje, 
aby pes 
• byl vhodně umístěn, 
• dostával přiměřenou a odpovídající 
stravu, 
• měl dostatek pohybu, 
• nezůstal opuštěn a ponechán svému 
osudu. 
Za nedodržení zákona na ochranu zvířat 
může být majitel psa pokutován nebo 

dokonce odsouzen k podmíněnému 
trestu. 
Poplatek za psa. K povinnostem majitele 
psa patří rovněž placení poplatků. 
Svého psa, třebaže jde teprve o štěně, 
byste měli do 14 dnů po pořízení 
přihlásit na obecním úřadě. Spolu 
s potvrzením o zaplacení poplatku 
obdržíte psí známku, kterou musí pes 
nosit, kdykoliv se zdržuje mimo byt či 
zahradu. Známka není zrovna 
nejkrásnější ozdobou na drobném krčku 
vašeho yorkšíra, proto ji můžete nosit 
s sebou např. v peněžence. 

Struktura srsti. Yorkšírský teriér vpravo na obrázku má 
srst odpovídající standardu. Srst u psa vyobrazeného 
vlevo je zvlněná, a proto příliš bujná. Péče o takovou 
srst je obtížnější. 

Udržování čistoty ulice. Každý majitel 
psa musí při venčení dbát na to, aby jeho 
pes neznečišťoval chodník. Jinak je třeba 
počítat s pokutou. 
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Než si pořídíte yorkšírského teriéra 
Pojištění psů. Také malý pes může způsobit 
velké škody. Může se stát, že způsobí 
nehodu při přebíhání ulice, nebo poničí na 
návštěvě drahý nábytek. Jako majitelé psa 
za to nesete zodpovědnost. Proto vám 
radíme, abyste co nejdříve uzavřeli 
vhodnou pojistku. 

Psa nebo fenu? 

Mnoho lidí se domnívá, že feny jsou 
přítulnější než psi. Psi jsou podle jejich 
názoru zase čilejší a odvážnější. My jsme 
však jako chovatelé žádné podstatné 
rozdíly, které by souvisely s pohlavím, 
u svých svěřenců nepozorovali. Jaký pes 
bude, nezávisí jen na zjevných 
charakterových vlastnostech štěněte, ale 
také na tom, jak svého psa vychováváte 

a jak s ním zacházíte. 
Feny hárají zpravidla jednou za půl roku 
strana 59) a v tomto období může dojít 

k pokrytí. Během šesti dnů ovulace, kdy je 
fena schopna početí, ji musíte dobře hlídat, 
aby nedošlo k nechtěnému oplodnění. 
Krvácení není u takto malého plemene 
příliš silné a fena se často udržuje sama 
v takové čistotě, že si jejího stavu téměř 
nepovšimnete. Pokud tomu tak není, 
můžete pro období hárání zakoupit 
v chovatelských potřebách speciální 
ochranné kalhotky. 
Léky, sterilizací či kastrací se dá hárání 
zamezit. Tato opatření jsou však ruši
vými zásahy do přirozeného životního 
běhu zvířete. Sterilizace - odstranění 
vejcovodů - je navíc poměrně nebezpečná 
operace a může způsobit trvalé hárání. 
Přikláníme se spíše ke kastraci, tedy 
k odstranění vaječníků. Po tomto zákroku 
již nedochází u fen k cyklu. Podle našeho 
názoru není u takto malého plemene 

problém vzít fenu v tomto kritickém období 
při procházkách do náruče, kdykoliv se 
blíží nějaký pes. 
Pes je vždy připraven ke krytí, a proto 
byste měli dávat pozor na to, zda není 
v sousedství hárající fena. Mnoho psů je 
velice nápaditých, pokud jde o to, dostat se 
k „vytoužené feně". Pokud byste nemohli 
svého psa v tomto období zkrotit, poraďte 
se s veterinářem. Přílišný pohlavní pud 
může být také zmírněn pomocí homeo-
patických prostředků. Kromě toho musíte 
psovi věnovat více péče, neboť při značko
vání zvedá nožičku, a tím si znečišťuje 
dlouhé chlupy, které má po stranách. Tato 
místa byste měli očistit vlhkým hadříkem, 
jakmile se vrátíte z procházky. Srst můžete 
také preventivně natočit (strana 67). 

Štěně nebo dospělého psa? 

Štěně. Obyčejně lidem doporučujeme, aby 
si pořídili mladého psa. Vychovat štěně je 
přece krásný úkol. Můžete tak s napětím 
sledovat, jak se štěně vyvíjí a roste. Malý 
yorkšír vyrůstá ve vaší rodině, která ho 
utváří, a tak mezi psem a jednotlivými 
členy rodiny vzniká úzká vazba. 
Dospělý pes. Pokud si vyberete staršího, již 
vychovaného psa, informujte se 
u chovatelů. V chovných stanicích s větším 
počtem psů dochází čas od času k tomu, že 
některý ze psů je již pro chov přestárlý. 
Proto někteří chovatelé občas přenechávají 
pětileté až šestileté chovné psy soukromým 
majitelům. Přestože je těmto psům 
věnována náležitá péče, musejí se 
o pozornost majitele dělit s ostatními psy. 
Proto je změna majitele pro takového psa 
o něco snazší. 
Někdy můžete yorkšíra získat od majitele, 
který je z různých důvodů, např. kvůli 
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Než si pořídíte yorkšírského teriéra 
stěhování nebo pro nemoc, donucen se 
svého psa vzdát. Ačkoliv jde o velkou 
změnu, pomůže yorkšírskému teriérovi 
jeho samostatnost, aby si na nové prostředí 
poměrně rychle zvykl. 
Může se také stát, že po změně majitele 
yorkšírský teriér na krátký čas zapomene 
na své dobré vychování, např. na udržování 
čistoty v místnosti. 

Ještě jednoho yorkšíra? 

Pes nutně nepotřebuje společnost jiného 
psa. Rodinu, ve které žije, považuje za svou 
smečku a přilne zcela k lidem. Přesto rád 
přijde do styku s jinými psy, ať už při hře 
nebo ve rvačkách. Pokud vám držení psa 
nečiní problémy, můžete uvažovat 
o pořízení druhého yorkšírského teriéra. 
Musíte ovšem počítat s dodatečnými 
náklady, např. se zvýšenými poplatky za 
druhého psa, a s většími nároky na čas. 
Vždy chovejte jen psy nebo feny. Můžete se 
tak vyhnout problémům, které s sebou 
přináší soužití psa a feny. Během hárání 
feny nemůže být přirozený instinkt psa 
zastaven. Toto období je tedy pro něj velmi 
strastiplné a není příjemné ani pro fenu. 
Pořízení dalšího psa s odstupem času 
vyžaduje trpělivost. Není to úplně snadné, 
když přijde do rodiny nový pes. Čím 
rychleji se nový pes vypořádá s danou 
situací, o to kratší bude „doba vzdoru" 
prvního psa - bude vzdorovat tak dlouho, 
dokud nezjistí, že mu ten „nový" poskytuje 
rozptýlení a zábavu a že on sám nebude 
zanedbáván. 
Pořízení dvou psů současně je jednodušší. 
Ideální je sourozenecký pár (stejného 
pohlaví) z jednoho vrhu. Nevyskytuje se 
u nich žádná řevnivost, a psi jsou na sebe 
již zvyklí. 

Yorkšír a jiná domácí zvířata 

Štěně vychází dobře se všemi zvířaty. Starší 
pes si však musí teprve najít svoje místo 
mezi „starousedlíky", což se téměř nikdy 
neobejde bez bojů. U každého druhu zvířat 
je to jiné. Dříve jsme mívali perské kočky, 
které byly opakovaně vystavovány 
příchodu nových psů, a vždy jsme byli 
překvapeni harmonií vládnoucí v naší 
rodině. U menších zvířat, např. u andulek, 
křečků a morčat, byste měli dávat větší 
pozor. Většina psů se řídí svým instinktem, 
a proto považuje tato zvířata za svou kořist 
V tomto případě dbejte o to, aby byla malá 
zvířata umístěna v dobře zabezpečených 
klecích a mimo ně se pohybovala jenom 
tehdy, když je váš yorkšír v jiné místnosti. 
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Rady pro koupi psa 
Obzvláště u yorkšírského teriéra musíte 
zvážit, kde jej koupíte. Oblíbenost tohoto 
psa totiž v minulosti vedla k tomu, že 

nezodpovědní obchodníci a chovatelé 
prodávali zvířata bez ohledu na plemenný 
standard, a tím i na jejich zdraví. 
Rozpoznat mezi chovateli černé ovce není 
pro laika jednoduché. Proto vám chceme 
poradit, kde si můžete opatřit zdravého 
yorkšíra. 

Uši. Plemenný standard požaduje vztyčené uši (vlevo). 
Překlopené uši a mohutně působící hlava (vpravo) jsou 
nežádoucí. 

Kde si můžete yorkšírského teriéra 
koupit 

Chovatelé. Nejlépe uděláte, když se 
obrátíte na kluby zaměřené na jednotlivá 
plemena. Ty většinou zprostředkovávají 
koupi štěňat (adresy jsou uvedeny 
na str. 72). Registrovaní chovatelé 
podléhají neustálé kontrole příslušného 
klubu a jeho vrcholné organizaci. Štěňata 
dostanou tetování a registraci v plemenné 
knize. Máte tu výhodu, že si můžete svého 

yorkšíra sami vybrat a dostat rady od 
chovatele. Zvířata jsou očkována 
a odčervena, obdržíte rodokmen psa, 
očkovací průkaz a stravovací plán pro 
první období. 
Pokud odpovídáte na inzerát uveřejněný 
chovatelem v novinách, informujte se již 
při prvním kontaktu na 
• věk psa, 
• jeho zdravotní stav a na dosavadní 
péči, 
• to, zda je vrh pod dohledem dozorce 
chovu, 
• to, jaké doklady k danému psovi patří 
(strana 17). 
Obchody se zvířaty. Existují specializované 
obchody pro chovatele, které vám sdělí 
adresy FCI chovatelů. (Tito chovatelé 
chovají psy podle přísných chovatelských 
kritérií, a smějí tedy své psy přímo nebo 
nepřímo dodávat na trh.) 

Kde si raději yorkšírského teriéra 
nekupujte 

Za inzeráty v novinách, ve kterých bývají 
nabízeni psi mnoha rozličných plemen, stojí 
většinou pochybné chovné ústavy 
v tuzemsku nebo zahraničí, které chtějí 
uspokojit poptávku prostřednictvím 
masového chovu. Tyto „továrny na psy" 
produkují bez ohledu na tělesný stav 
chovných fen neustále nová mláďata. 
Kupující tak investuje spoustu peněz do 
zvířete, které se bude vyvíjet jinak, než 
očekával, a takové zvíře má často naději jen 
na krátký život. Zvířata z těchto chovů jsou 
náchylná k nemocím a bývají duševně 
labilní. 
Obchody, které nabízejí psy ve špinavých 
boxech nebo dokonce ve výkladní skříni, 
nejsou vhodným místem pro pořízení psa, 
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Rady pro koupi psa 
a měli byste se jim proto vyhnout. Lidé si 
totiž často koupí psa zcela spontánně jen ze 
soucitu. 
Tímto je sice jedno zvíře zachráněno před 
živořením, ale místo něj bude muset trpět 
zvíře další. Prázdné místo po psovi, 
kterého jste si koupili, bude znovu 

rychle zaplněno. 
Zásilkový obchod rozhodně odmítáme. Psi 
pocházejí téměř vždy z výše jmenovaných 
masových chovů. I kdyby mělo jít 
o nabídku od uznávaného chovatele, 
v zájmu zvířete odmítněte. Pes utrpí při 
přepravování poštou šok a je pak duševně 
málo odolný, a kromě toho chovatel, který 
tuto formu prodeje praktikuje, jedná 
nezodpovědně. 
Pozor na označení velikosti ..mini"! 
U yorkšírského teriéra tato velikost 
neexistuje. Pokud vám někdo bude nabízet 
zvíře s tímto označením, nevěřte mu. Mnozí 
obchodníci a chovatelé používají tento 
pojem jen proto, aby jim pomohl v prodeji. 
Takový pes pochází ve většině případů 
z chovů, které používají stále menší a menší 
psy, čímž způsobují velké škody. 
Také argument, že yorkšír s krátkýma 
nohama potřebuje méně pohybu, je 
nesmysl. 

Věk kupovaného psa 

Ve věku devíti až dvanácti týdnů nastává 
pro štěně nová životní fáze. Začíná se více 
zajímat o své okolí a nepotřebuje již 
neustálý kontakt s matkou. V této době je 
již dostatečně staré na to, aby mohlo 
změnit majitele. My štěňata předáváme 
teprve ve dvanáctém týdnu jejich života, 
protože chceme zjistit, jak snášejí základní 
očkování (strany 17 a 48). Kromě toho již 
také můžeme odhadnout povahu štěňat 

a o to lépe pak můžeme kupujícímu 11 
poradit. Pro pozdějšího vystavovatele 
a chovatele je důležité, aby věděl, jak se 
yorkšír vybarví. Také toto se dá potom lépe" 
posoudit. Yorkšírští teriéři přicházejí na 
svět černí (s pálením v obličeji a na nohou 
a barva jejich srsti se pomalu mění. 
Zbarvení lze snáze rozpoznat teprve 
od dvanáctého týdne. 

Na co byste si měli při pořizování 
yorkšírského teriéra dávat pozor 

Jako začátečník v držení psa se musíte 
spolehnout na to, co vám řekne chovatel. 
Existuje mnoho věcí, které můžete správně 
odhadnout až na základě dlouholetých 
zkušeností. 
Pokud si nejste jisti, požádejte někoho, kdo 
toto plemeno zná, aby s vámi šel psa 
vybrat. 
• Na koupi psa si udělejte dostatek času 
a v klidu se u chovatelů porozhlédněte. 
S dobrým chovatelem bydlí psi v domě. 
Přesvědčte se. že jsou zvířata držena 
v čistotě a že je o ně dobře pečováno. To je 
totiž základní podmínka jejich zdraví. 
Mnozí chovatelé ovšem nedovolí 
kupujícímu z hygienických důvodů vstoupí: 
do místností určených k chovu. To musíte 
akceptovat. Známkou toho, že se o psa 
dobře nepečuje, je matná srst, špinavé uši 
a slepené oči. Slabé slzení očí, způsobené 
převislými chlupy, je však normální. 
• Je-li štěně čilé, znamená to, že je zdravé,. 
Nedivte se však, pokud k vám štěně 
okamžitě radostně nepřiběhne. Mnohá 
zvířata potřebují delší dobu na rozkoukání 
a k cizím lidem se přibližují váhavě. 
Např. naši nejmladší psi nejsou na cizí lidi 
zvyklí. Pravidelně si je bereme sice nahoru 
do bytu, cizí lidi však do „dětského pokoje" 
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Rady pro koupi psa 
nepouštíme. Smějí si s nimi hrát pouze 

starší děti ze sousedství, které se chovají 
dobře ke psům. 
• Nechte si ukázat matku štěňat 
• otec většinou nebývá ve vlastnictví 

u) chovatele). 
• Dbejte o to, aby měl pes hedvábnou srst, 
čisté zářící oči, rovný hřbet a rovné 
končetiny. To vše svědčí o jeho dobrém 
zdraví. 
• Zkontrolujte psovi skus a podívejte se, 
zda má kompletní řadu zubů. Toto je 
obzvláště důležité, pokud budete chtít 
jednou sami mít chov. Seriózní chovatel 

vám při špatném skusu (str. 59) poskytne 
slevu, 
• Nadmuté břicho poukazuje na přítomnost 
červů. Znamená to, že chovatel neprovedl 
svědomitě odčervení, 

o • U psů by měla být obě varlata zřetelně 
rozpoznatelná. Nechte si je ukázat od 
chovatele, jako laici byste se o to neměli 
sami pokoušet. 

Očkovací průkaz, odčervení 
a stravovací plán 
V sedmém až dvanáctém týdnu života se 
provádí základní očkování štěněte. Štěňata 
jsou očkována proti nebezpečným 
infekčním chorobám - psince, infekčnímu 
zánětu jater, leptospiróze a parvoviróze 
(strana 48). Provedené očkování se 
zaznamenává do mezinárodního 
očkovacího průkazu, který obdržíte při 
koupi psa. Všechna další očkování, která 
váš yorkšír během života podstoupí, budou 
do tohoto průkazu zapsána. Očkovací 
průkaz musí být kompletně vyplněn, musí 
obsahovat vaše jméno a adresu a rovněž 
jméno chovatele. Jinak by totiž mohly 

nastat komplikace na hranicích, když 
pojedete s yorkšírem do zahraničí. Před 
odběrem štěněte se také informujte, zda 
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bylo provedeno odčervení. Je to důležité 
opatření. Většina chovatelů poskytne 
kupujícímu stravovací plán pro štěně, aby 
štěněti usnadnili přechod na jinou stravu. 
Náhlá změna v množství a druhu potravy 
často vede k žaludečním a střevním 
poruchám. 

Rodokmen 
Ke každému čistokrevnému psovi, který je 
chován ve spolku, patří rodokmen, jenž 
obsahuje následující údaje: 
• jméno a pohlaví psa, 
• jméno chovatele, 
• číslo v plemenné knize, 
• vytetované číslo (strana 64), 
• den vrhu, počet štěňat ze stejného 
vrhu. 
• předky - většinou až do třetí gene
race - a jejich ocenění. 
Rodokmen je listina právního charakteru, 
která je vlastnictvím spolku, do něhož pes 
patří. Po úmrtí psa musí být rodokmen 
vrácen spolku. 
Při zakládání chovné stanice má její 
zakladatel z právního hlediska nárok 
nechat si vytisknout doklady o původu psa. 
Do nich může zapsat bezpočet honosných 
šampionských titulů, kterých však pes 
nikdy nedosáhl. Abyste měli jistotu, že tyto 
zápisy odpovídají skutečnosti, musíte dávat 
pozor na označení FCI (Fédération 
Cynologique International). Toto celosvě
tově uznávané označení je velmi důležité, 
pokud chcete svého psa použít pro chov 
nebo k vystavovaní. I když nemáte tento 
úmysl, měli byste přikládat rodokmenu 
patřičnou váhu. Koupíte-li si čistokrevného 
psa s rodokmenem uznaným FCI, 
přispějete k tomu, že bude učiněna přítrž 
bezbřehému a nekontrolovatelnému 
masovému chovu - a podpoříte tak ochranu 
zvířat. 



Rady pro koupi psa 
Kupní smlouva 
Trvejte na kupní smlouvě, je to právní 
jištění jak pro vás jako kupujícího, tak i pro 
chovatele. Koupě psa je občanskoprávní 
záležitost. Z právního hlediska je v případě 
sporů a při požadování náhrady pes stále 
ještě považován za „věc". Kupní smlouvu 
může od vás vyžadovat např. soud, když 
budete muset prokázat cenu svého psa, 
který byl zraněn nebo usmrcen cizím 
zaviněním. 
Jednotlivé chovatelské spolky mají své 
formuláře, ale právě tak je přípustná 
i vlastnoručně sepsaná kupní smlouva. 
Kromě vnějších znaků psa se ve smlouvě 
uvádí také jeho cena. 
Kupní cena. Jak už jsme se zmínili, stojí 
yorkšírský teriér zakoupený u solidního 
chovatele 10 000 až 15 000 Kč. Není to 
zrovna málo, ale věřte nám, seriózní 
chovatelé na chovu psů nevydělají. Fena 
yorkšírského teriéra přivede na svět 
v jednom vrhu velmi často jen jedno nebo 
dvě štěňata. Pořizovací cena chovné feny je 
mnohem vyšší než pořizovací cena běžného 
štěněte a starat se o chov je velmi finančně 
a časově náročné. 
Upozornění. Nepokoušejte se smlouvat. 
Těm kupcům, kteří se pokoušejí koupit za 
nižší cenu, my chovatelé nedůvěřujeme. 
Kdo pokládá psa za zboží, a proto smlouvá 
na ceně, ten podle našeho názoru nemá 
dobrou představu o držení zvířat. 

Základní výbava pro psa 

Psí pelíšek. Nejraději kupte plyšovou kukaň 
(fotografie, strana 28). Můžete ji kdykoli 
vyprat v automatické pračce. Jako 
podložka zcela postačí ručník. 
Nevhodné jsou tradiční pletené proutěné 
košíky z vrbového proutí. Nedají se tak 

snadno udržovat v čistotě a psi je rádi 
okusují. Za trčící a rozpletené proutky se 
pak psi zachycují srstí. 
Obojek a vodítko. Nejvhodnější je speciální 
vodítko pro yorkšíry nebo vodítko na 
výstavy (kresba, strana 24). Spletená, jeden 
metr dlouhá nylonová šňůra je vodítkem 
a zároveň i obojkem. Toto vodítko 
s obojkem se dá rychle nasadit a sejmout 
Kovový kroužek brání tomu, aby se 
vodítko nezauzlovalo a aby se pes na 
vodítku mohl volně pohybovat. Existuje 
také o něco silnější vodítko ze stejného 
materiálu. Obojek je pak zvlášť. Tato 
vodítka jsou k dostání v chovatelských 
potřebách, u chovatele nebo na psích 
výstavách. Praktická jsou prodlužovací 
vodítka, která psům poskytují volnost 
pohybu přibližně v rozmezí čtyř metrů. 

Přepravní box. Toto je vhodné zařízení pro 
yorkšírského teriéra, když se s ním chcete vydat na 
cestu. Pokud tuto přepravku pokryjete sametem, 
poslouží vám na chovatelských přehlídkách jako 
podstavec pod psa. 

Budete-li kupovat kožený obojek, dbejte na 
to, aby nebyl příliš těžký nebo tvrdý. 
Obojek by měl být uvnitř hladký, plstěné 
vyložení příliš drhne o srst. 
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Rady pro koupi psa 
Nevhodné jsou popruhy pro kočky, které 
sou pro psa nepohodlné a jemná srst 

yorkšírských teriérů jimi trpí. 
Misky na vodu a na žrádlo. Pokud 
nechcete, aby váš pes během žraní hlučně 
posunoval misky i s jejich obsahem po celé 
kuchyni, pořiďte mu misky v protiskluzné 
úpravě. 
Hliněné nádoby s glazurou, kovové misky 
i silnostěnné skleněné misky se dají snadno 

opatřit na spodní straně gumou. Misky 
s gumou na spodní straně jsou k dostání 
také v chovatelských potřebách. 
Nevhodné jsou lehké plastové misky, které 
ráda okusují především štěňata. 
Hračky. Nejvhodnější jsou celogumové 
nebo latexové míčky či kroužky, které 
může pes vzít pohodlně do tlamy. Nesmějí 
však být příliš malé, aby je pes nespolkl. 
Dobrá je také hračka z buvolí kůže, na níž 
může štěně posilovat žvýkací svaly. Také 
vyřazená, zauzlovaná ponožka může 
poskytnout yorkšírovi mnoho zábavy. 
Nevhodné jsou hračky z tenkého plastu 
nebo ze snadno štěpících se materiálů. 
Mnohé z nabízených pískacích hraček jsou 
velmi nebezpečné, neboť pes může 
spolknout jak obal z plastu, tak 
i umělohmotnou píšťalku. 
Pomůcky pro péči o psa. Základními 
pomůckami jsou hřeben, štětinový kartáč, 
jemné drátěné kartáče, norkový olej ve 
spreji, speciální šampon pro yorkšírské 
teriéry (vzhledem ke zvláštní struktuře srsti 
nejsou běžné psí šampony vhodné). Dále 
potřebujete oplachovací prostředek, 
sponku na srst a malé gumičky. 
Mnohé výrobky jsou vyráběny speciálně 
pro toto plemeno. Nejsou však všude 
k dostání. V takovém případě vám, jako 
stálým zákazníkům, prodavači 
v chovatelských potřebách jistě ochotně 
poradí, kde pomůcky dostat, nebo vám 

požadované zboží objednají. Nemůžete-li 
přesto něco sehnat, zeptejte se chovatele, 
nebo se podívejte do inzerátů zásilkových 
služeb v odborných časopisech. 
Přepravní box (kresba, strana 18). Pokud 
budete se psem často cestovat, nebo se 
budete chtít účastnit výstav (strana 65), 
vyplatí se vám pořídit si vlastní přepravku. 
Přehodíte-li přes box sametovou látku, 
stane se z něj „výstavní trůn", na kterém 
můžete na výstavách svého yorkšíra 
předvádět (kresba, strana 65). Také při 
výletech nebo kratších pochůzkách, např. 
na cestě k veterináři, se nám přepravní 
boxy velmi osvědčily. Existují přepravky 
z plastu nebo z laminátu. Přepravní boxy 
z plastu jsou levnější, mají však tu 
nevýhodu, že je v nich v létě velké teplo. 
Jelikož se přepravní box pořizuje jen 
jednou, radíme vám zakoupit box 
v laminátovém provedení. 
Strava na první dny. Ještě před příchodem 
nového člena vaší rodiny si pro něj vytvořte 
malou zásobu žrádla. Postačí několik 
malých psích konzerv a vločky jako 
přídavek k masité stravě (strana 45). 
Většina chovatelů dává svým zákazníkům 
pro štěňata trochu žrádla s sebou, aby 
změna stravy proběhla pokud možno bez 
problémů (strana 22). 
Když dáte štěněti k dispozici ještě misku 
s čerstvou vodou (z vodovodu), pak již 
máte pro začátek všechno dobře 
připraveno. 
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Výchova a běžný den s yorkšírem 
Štěně si zvyká na nový domov 

Na dobu, kdy si u vás bude váš pes 
zvykat, si udělejte dost času. Štěně si 
vyzvedněte u chovatele nejraději v pátek, 
pak budete mít před sebou celý víkend. 
Možná byste si jej měli ještě prodloužit 
o dva až tři dny dovolené. Bude 
zapotřebí, aby se psovi jeho nová rodina 
stala oporou. Štěně totiž prožívá období 
velkých změn a zmatků. Bylo odtrženo 
od smečky, na kterou si už zvyklo (patřila 
k ní i rodina chovatele), a nyní musí 
získávat své vlastní zkušenosti. V této 
fázi je nepřetěžujte a dopřejte mu čas, 
aby se mohlo se svým novým domovem 
seznámit. Návštěvy přátel odložte na 
pozdější dobu. Hluk, shon a neklid by 
zvíře rušily. Nechte štěně, aby se 
zorientovalo a poznalo lépe svou novou 
rodinu. 
Upozornění. Ještě před příchodem 
nového člena rodiny se snažte uvědomit 
si, jaká nebezpečí by případně mohla na 
štěně v domě a na zahradě číhat (Seznam 
nebezpečí, strana 31), a připravte pro psa 
odpovídající prostředí. 

Jak správně zvedat psa 
Pokud dosud nemáte žádné zkušenosti se 
psy, nechte si hned zpočátku od 
chovatele ukázat, jak máte psa správně 
nosit. Jednu ruku vsuňte psovi pod 
hrudní koš a druhou rukou mu podepřete 
zadní část těla. Pak teprve psa zvedněte. 
Takto si jej můžete posadit na ruku. Obě 
přední nohy štěněte přidržujte rukou 
pohromadě (kresba, pravý sloupec). 
Nesprávné je: 
• držet štěně tak, že mu nohy uhýbají do 
strany (nemá ještě dostatečně pevné 
klouby), 

• zvedat nebo tahat štěně za přední 
nohy, 
• při zvedání uchopit psa za kůži na šíji 

Správné nošení. Pro yorkšírského teriéra je pohodlné 
místo na předloktí. Přední nohy je třeba podepřít 
rukou a držet je u sebe tak, aby se nevychýlily do 
strany. 

Cesta do nového domova 
Snažte se štěněti co nejvíce zpříjemnit 
přechod z jednoho domova do druhého. 
Pojedete-li autem, jeďte raději ve dvou 
Spolujezdec tak může mít štěně na klíně 
a uklidňovat je. Vezměte s sebou 
papírové kapesníky a ručník. Může se 
totiž stát, že je štěně natolik rozrušené. 
že se pozvrací. Protože jsou psi velmi 
citliví na průvan, musí zůstat okna 
během jízdy zavřená. Pokud jedete sami 
nebo veřejným dopravním prostředkem. 
měli byste použít přepravní box, který se 
dá uzavřít. 
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Výchova a běžný den s yorkšírem 
Postačí i cestovní taška, která by však 
měla zůstat otevřená. Pak ovšem 
dávejte pozor, aby vám z ní štěně 
nevylezlo. 
Upozornění. Pokud budete mít svého 
yorkšíra během jízdy na klíně, pevně ho 
držte. Mohl by při náhlém zabrždění 
snadno spadnout. V každém případě 

byste ho měli v autě umístit na zadní 
sedadlo. 

První dny 
?o příjezdu domů pobíhá štěně podle 
temperamentu a nálady zvědavě, 
: patrně nebo vzrušeně po bytě 
a všechno očichává. Tímto způsobem se 
seznamuje s novým prostředím. Nerušte 
je přitom, jen pozorujte, zda nečichá na 
některých místech víc a nepřisedne si, 
což by mohlo znamenat, že má v úmyslu 
vykonat svoji potřebu. Zpočátku je 
nechte, aby „to" udělalo na starých 
rovinách - je na to tak nejspíše zvyklé 
ad chovatele. Netrestejte je, mohlo 
by je to zastrašit. Buďte trpěliví, i když 
udělá loužičku na koberci. Jak naučit 
štěně, aby bylo čistotné, se dozvíte 
na stranách 23 a 24. 
Jméno. Pro psa byste si měli vymyslet 
vhodné krátké a výstižné jméno. Můžete 

také převzít jméno, které je uvedeno 
v rodokmenu psa - avšak ve zkrácené 
podobě. Tato jména bývají poměrně 
dlouhá, neboť jakožto projev vděku 
přidávají chovatelé ke jménu také jméno 
vztahující se k původu štěněte. 

Např. v německém jménu „Anja vom 
reuen Freund" neznamená slovíčko 
.vom", že Anja je ze starého 
šlechtického rodu, ale odkazuje pouze 
na jméno chovatelské stanice, z níž 
pochází. Mnoho chovatelů yorkšírů 
dává svým psům anglická jména jako 

vzpomínku na původ plemene 
(např. „Bloomsbury Joy-Mover"). 
Budete-li volat štěně ke krmení, 
k venčení či k hraní, volejte na ně již od 
prvních dnů jménem. 
Tak si rychle zvykne na své jméno, 
protože ho bude mít spojené 
s příjemnými událostmi. 
Stálé místo. Od začátku potřebuje váš 
pes v bytě místo, které je určeno jen pro 
něj. Většinou je to zároveň také místo 
na spaní. Jelikož je yorkšírský teriér od 
přírody zvědavý, necítil by se dobře 
v odlehlém koutě. Postavte mu jeho 
kukaň na takové místo, ze kterého může 
všechno pozorovat, avšak tak, abyste 
o ni neustále nezakopávali. Nestavte ji 
na chladnou podlahu a do průvanu. Ani 
místo přímo u topení není vhodné, 
protože se tam srst vysušuje. Pro noční 
spánek je pro psa ideální pokojová 
teplota asi 18 °C. 
Štěně si však často najde ještě další 
oblíbené místo, většinou takové, které 
mu skýtá zábavu, např. pohovku 
v obývacím pokoji. Váš pes bude 
šťastný, pokud mu na ní vymezíte trochu 
místa. Na pohovku mu položte deku, 
neboť je důležité, aby pes znovu poznal 
svůj vlastní pach. Před nedávnem nám 
telefonovala jedna majitelka psa 
a stěžovala si, že její pes je neklidný. Po 
dlouhém společném uvažování jsme 
přišli na to, že majitelka příliš často 
měnila povlaky na sedací soupravě a její 
pes tam pak nenacházel svůj pach. 
Psí deník: Pořiďte si knihu, do které 
budete zapisovat všechna důležitá data: 
termíny očkování, odčervovací kúry, 
průběh nemocí a léky podávané psovi. 
Knihu můžete také doplnit fotografiemi, 
a zdokumentovat si tak vývoj psa. 
O tuto část knihy s oblibou pečují děti. 
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První noci 
Především v noci si štěně uvědomí, že 
bylo odtrženo od matky a od sourozenců. 
Není již rozptýleno četnými novými 
dojmy a cítí se osamělé. Někteří psi si 
lehnou spokojeně a vyčerpaně na své 
místo a spí klidně až do rána. Většina 
štěňat však naříkáním a vytím dává 
najevo, že se jim stýská po domově 
a nechtějí být sama. To byste měli chápat 
a umístit pelíšek na první noci do své 
ložnice. Neznamená to však, že si štěně 
musíte vzít do postele. Zcela postačí, 
když pelíšek postavíte vedle postele. Tak 
můžete štěně sledovat a rukou, kterou 
můžete nechat viset dolů, mu dávat 
najevo, že jste na blízku. Starý svetr nebo 
ohřívací láhev jsou ideálními doplňky, 
které nahrazují malému yorkšírskému 
teriérovi chybějící mateřské teplo. Pokud 
na ně budete navíc ještě občas mluvit 
uklidňujícím hlasem, brzy si zvykne, a vy 
pak můžete postavit jeho pelíšek na 
určené místo. Při všech pokusech, jak 
štěně utišit, si je nikdy neberte s sebou do 
postele, pokud to sami nechcete. Může se 
totiž stát, že na to pes nikdy nezapomene 
a bude si pak toto příjemné místečko 
vynucovat žadonivým naříkáním 
a kňučením. 

Změna stravy 
Bývá zcela běžné, že krátce poté, co pes 
změní majitele, málo žere. nebo nechce 
žrát vůbec. Je natolik zaměstnán novými 
dojmy, že pro něj jídlo nemá žádný 
význam. Jeho organismus se v těchto 
dnech musí vyrovnávat se spoustou věcí. 
jako je vzrušení nebo celková změna 
života. A k tomu přibude ještě i jiná 
strava a jiná voda. Následkem těchto 
změn dostane štěně často průjem, někdy 
i zvrací. 

V takovýchto případech doporučujeme 
osvědčené domácí prostředky. Štěněti 
připravte mírně osolený vařený brambor 
a smíchejte jej s trochou libového 
pečeného nebo vařeného mletého 
hovězího masa. Nebo nasaďte rýžovou 
dietu, či podávejte polévku z ovesných 
vloček (strana 51). Nenuťte však štěně, 
aby žralo. Pouze pozorujte, zda je čilé, 
živé a veselé. 
Má-li jasné oči, hraje-li si rozpustile jako 
jindy, pak jistě rozladění brzy přejde. 
V takovém případě není důvod se 
znepokojovat. Jeví-li však pes další 
známky nemoci (strana 48), měli byste se 
poradit se zvěrolékařem. 

Výchova štěněte 

Výchově malého psa se často nepřikládá 
velký význam. Většina lidí si 
neuvědomuje, že i malého psa je nutné 
vychovávat. Domnívají se totiž, že od 
takové „muší váhy" nemohou čekat nic 
zlého. Kdo z vás však zažil, jak si 
yorkšírský teriér hrál na tyrana rodiny, 
ten se poučil. Každý pes, bez ohledu na 
velikost, zkouší využít slabin svého pána, 
aby z toho získal pro sebe výhody, ať už 
je to spaní na polštáři nebo loudění jídla 
u stolu. 
Staršího psa je velmi těžké odnaučit 
těmto nepříjemným zlozvykům. Začněte 
proto s rozumnou a důslednou výchovou 
již u štěněte. Pouze výchovou lze docílit 
harmonického soužití s yorkšírským 
teriérem. To, co se váš yorkšír naučí 
a zažije během prvních šesti měsíců, 
utváří jeho povahu a je podkladem pro 
veškerý jeho další vývoj. 
Známý zoolog a kynolog Eberhard 
Trumler v jedné ze svých knih píše: 
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-Každá výchova stojí na vlastnostech 
vychovatele a s nimi také padá. 
Neukázněnost, nedůslednost, nejistota, 
sobectví nebo panovačnost jsou jen 
některé z lidských vlastností, které 
mohou ze štěněte učinit neurotického 
psa." Buďte si tedy vědomi, že jste pro 
psa vzorem, a podle toho se od začátku 
chovejte. Trpělivost, laskavé porozumění, 
ale také důslednost, jsou základními 
předpoklady pro rozumnou výchovu psa. 
Vůdce smečky. V přírodě přebírá 
výchovu štěňat samec (otec), tedy vůdce 

Zvlněný hřbet neboli ..kapří záda". Tato vada držení 
těla může vzniknout z nedostatku pohybu. Také malý 
pes se potřebuje do sytosti vyběhat. 

smečky. Používá k tomu vyvážený 
výchovný program, který je mu dán od 
přírody. Pes domácí považuje rodinu, ve 
které žije, za svoji smečku, a proto i tato 
..smečka" musí mít svého „vůdce". Jako 
rodina byste se měli dohodnout na jedné 
osobě, která tuto úlohu zodpovědně 
přijme. Je samozřejmé, že také ostatní 

členové rodiny působí nepřímo na proces 
výchovy. Měli by ve vztahu k psovi 
vystupovat stejně jako vůdce smečky. 
Pokud se na výchově štěněte podílí více 
osob, může dojít k poruchám chování. 
Proto je např. důležité, aby všechny 
osoby zúčastněné na výchově psa 
používaly stejné povely. 

Základní pravidla výchovy 
• Snažte se vychovávat svého yorkšíra při 
hře. V takových situacích se učí snáze. 
• Pokud chcete psa potrestat či 
napomenout, udělejte to bezprostředně 
po „činu". Pes si totiž dokáže dát do 
souvislosti jen přímo po sobě následující 
události, pozdějšímu potrestání už 
neporozumí. 
• Jestliže psa chválíte, použijte k tomu 
jiného hlasového tónu, než když ho 
káráte. 
• Chvalte psa často slovy nebo gesty, 
např. pohlazením nebo podrbáním. Za 
odměnu může pes dostat také psí 
suchary, které koupíte v potřebách pro 
chovatele ve speciální velikosti pro malé 
psy. 
• Psa nebijte (lehké plácnutí však 
neškodí). 
• Pokud nechce pes vůbec poslouchat, 
někdy pomůže, když složenými novinami 
plácnete do stolu (nikdy jimi psa 
nebijte!). 

Nácvik udržování čistoty 
Vaším prvním úkolem je zjistit způsob, 
jakým štěně ohlašuje svoji potřebu. 
Většinou se štěňata před vykonáním 
potřeby 
• točí dokolečka, nebo 
• si přisednou, či 
• se chovají, jako by něco hledala, 
neklidně pobíhají a očichávají okolí. 
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Jakmile zjistíte, že štěně něco takového 
dělá, vyneste je na zahradu nebo na ulici, 
kde není provoz, a pochvalte je, hned jak 
vykoná svoji potřebu. Hledejte hned 
vhodné místo, které pes znovu najde 
podle svého pachu. Na ulici není tak 
snadné najít vhodné místo, kde by pes 
mohl vykonávat svoji potřebu. Zvykejte 
ho, aby svou potřebu konal poblíž 
kanálu. (Udržování čistoty na ulici, 
strana 12.) 
Pokud je majitel psa nemocný nebo 
nemůže chodit, může psa v krajním 
případě naučit, aby vykonával potřebu na 
balkóně nebo v koupelně. Tam mu 
vyhradí místo, které pak vyloží 
novinovým papírem. U psa je třeba 
pamatovat na to, že při močení zvedá 
nožičku, a tak znečišťuje především zeď. 
Jen málokdy se používá pro malé psy, 
tzv. kočičí záchod. Při používání 
takového záchodu by pes dělal velký 
nepořádek, protože by rozhrabal stehvo. 
Zásadně by měl pes vykonat svoji 
potřebu během každodenní procházky. 
Choďte s ním ven hned ráno po 
probuzení a po každém jídle, aby se pes 
mohl pravidelně vyprázdnit. Takto 
můžete do vykonávání těchto potřeb 
vnést určitý řád. 
Upozornění. Tomu, že štěně udělá 
zpočátku doma loužičku či hromádku, se 
jen stěží lze vyhnout. Trest má smysl jen 
v tom případě, přistihnete-li štěně při 
činu. V takovém případě je vyneste před 
dveře a potrestejte je tím. že řeknete 
rozhodné „fuj". Pokud byste je potrestali 
až později, nepochopilo by. zač je 
trestáno. 
Vyčistit koberec se vám nejlépe podaří 
octovou vodou nebo neutrálním mýdlem. 
Pozor, příliš mnoho octa by mohlo 
poškodit barvy na koberci. Vyzkoušejte 

působení roztoku na koberci na takovém 
místě, kde by tolik nevadilo, kdyby 
případně došlo k poškození barev. Tak 
zjistíte, v jakém poměru máte ocet ředit. 
Ocet a mýdlo mají výrazný pach, který 
překryje pach psí. 
Chcete-li vyčistit celý koberec, vyperte 
jej. Nečistěte jej chemicky. Kombinace 
chemických čisticích prostředků s močí 
zanechává nepříjemný pach. 
Naše doporučení. Na dobu, kdy si pes 
zvyká v novém prostředí, si pořiďte různé 
malé koberečky a položte je na místa, 
která si „oblíbil". Běhouny jsou levné 
a dají se snadno vyprat. Raději je však 
ještě podložte plastovou fólií nebo 
úklidovým papírem, aby koberečky 
nezapustily barvu do podložky. 
Pokud vlastníte drahé koberce, pak 
byste na ně tyto koberečky měli 
rozhodně položit. 

Nasazování vodítka. Speciální vodítko s obojkem pro 
yorkšíry se dá libovolně nastavit co do velikosti. Vodít
ko můžete pohodlně nasadit psovi přes hlavu a stáhnout 
kovovým kroužkem na potřebnou velikost. Při utažení 
musí zůstat u obojku ještě místo asi na dva prsty. 
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m Navyknutí na obojek a vodítko 

S vodítkem a s obojkem můžete yorkšíra 
obezznamovat při hře na zahradě nebo 
v bytě. Nechte ho, ať si obě věci očichá. 
V prvních dnech, kdy si zvyká na různé věci, 
nu občas nasaďte speciální vodítko pro 
yorkšíry nebo lehký obojek. Utáhněte obo-
jek tak, aby v něm po utažení zůstalo místo 

ještě asi na dva prsty. Zpočátku se bude 
štěně snažit obojek z krku stáhnout, aby se 
zbavilo tohoto nezvyklého pouta. Přesto si 
však na něj rychle zvykne. 
Než si vyjdete s yorkšírem na vodítku ven, 
zacvičujte chůzi s vodítkem v bytě nebo na 
zahradě. Nejčastější reakce na toto omezo
vání svobody je taková, že se štěně zlobí 
a klade odpor. Štěňata se vzpírají proti vo
zítku, zkoušejí vzdorovat, nebo si na ně pro-
stě sednou. Pak nemá cenu štěně táhnout 
a vyvolávat v něm nepříjemné pocity. Las
kavě na ně mluvte a pochvalte je třeba i jen 
za několik kroků, které udělalo tak, jak se 
od něj očekávalo, tj. s vodítkem. Brzy se 
chůze na vodítku stane pro štěně samozřej
mostí. Zvykejte je proto na rušné ulice, aby 
poznalo, že po ulici jezdí dopravní prostřed
ky, a aby potkalo také jiné lidi a poznalo 
jiné psy. Zanedlouho si bude spojovat vodít
ko s procházkou a s dobrodružstvím, a bude 
se už těšit, až mu vodítko nasadíte. 
Upozornění. Po každé procházce odepněte 
yorkšírovi obojek. Nošením obojku se totiž 
psovi ničí srst na krku a na šíji. Kromě toho 
představuje nošení obojku doma jisté nebez
pečí. Už jsme slyšeli, že jeden zvědavý york
šír vlezl za ledničku, obojek se mu zachytil 
za mřížku na zadní straně ledničky a on tam 
zůstal za obojek viset. Musel pak čekat celé 
hodiny, než ho jeho paní vysvobodila. 

Povel „ke mně" 
Když necháte yorkšíra běhat bez vodítka na 
místě, kde nejezdí auta, naučte ho reagovat 

na povel „ke mně". S povelem „ke mně" 
musí být vždy spojeno něco příjemného. 
Bude-li mít váš yorkšír s tímto povelem spo
jeny protichůdné zkušenosti, budete se 
s dalším výcvikem namáhat zbytečně. Když 
zavoláte na psa „ke mně" a pak ho potrestá
te, pes znejistí a nebude vás poslouchat. 
Když bude žádoucím způsobem reagovat 
na vaše zavolání, výrazně ho pochvalte 
a odměňte ho pamlskem. Buďte neústupní, 
když na váš povel pes nezareaguje z toho 
důvodu, že je právě zaujat něčím jiným. 
Musí se totiž naučit správně reagovat, kdy
koli na něj zavoláte jeho jménem a vyslovíte 
povel ,.ke mně". Jako „vůdce smečky" si 
musíte vynutit poslušnost. Jen tak může být 
váš pes chráněn před nebezpečnými situa
cemi, např. před pouličním provozem. 

Povel „fuj" 
Při povelu „fuj" musí být psovi jasné, že 
existují věci, které jsou pro něj tabu. 
Např. okusování nábytku nebo bot a jiné 
zlozvyky. Při výchově psa k tomu, aby si 
uvědomil, co smí a co nesmí, pomůže, když 
má jeho nepatřičné chování zcela vážný 
důsledek. Po každé nežádoucí rozpustilosti 
musí následovat přísně vyslovené „fuj", kte
rým je třeba psa napomenout ihned poté, co 
jeho nepatřičné chování zpozorujete. 

Povel „sedni" 
Chcete-li naučit psa povelu „sedni", nasaďte 
mu raději vodítko. Pomocí vodítka psovi 
zlehka zvedněte hlavu, volnou rukou mu 
stlačte zadeček směrem dolů a současně zře
telně vyslovte povel „sedni". Když pes 
zůstane sedět, pohlaďte ho. Tuto pochvalu 
můžete ještě zesílit, když k tomu dodáte 
s náležitou intonací „hodný" nebo „hodná". 
Neprovádějte však tento nácvik poslušnosti 
hned zpočátku příliš dlouho. Psa by to brzy 
přestalo bavit. 
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Povel „místo" 
Zvládnutím tohoto povelu se má dosáhnout 
toho, aby pes zůstal na svém místě, když se 
vzdálíte. Nácvik probíhá podobně jako 
u povelu „sedni". Vyslovte povel a přitom 
stlačujte psovi šíji a zadeček k zemi tak, aby 
si lehl. Pokud bude chtít zase hned vstát, 
zopakujte povel „místo" a tlakem na záda 
zabraňte psovi v pohybu. 
Toto těžké cvičení provádějte několikrát 
denně, pokaždé povel jednou až dvakrát 
zopakujte a nešetřete chválou. Jestliže 
yorkšír pochopil, co tento povel znamená, 
zůstane ležet do té doby, než ho z dané 
polohy osvobodíte povelem „ke mně". Při 
nácviku povelu „místo" se každý den 
vzdalujte od psa o kousek dál a pokračujte 
do té doby, než se vám podaří psa udržet na 
původním místě i tehdy, když už vás nevidí. 
Nezapomínejte psa patřičně chválit 
a odměňovat ho psími suchary. 

Sám doma 
Yorkšír může zůstat denně sám dvě až tři 
hodiny. Musíte ho na to proto co nejdříve 
začít zvykat. 
Nechte ho na chvilku samotného v bytě 
a zvenčí poslouchejte, jak na to reaguje. 
Jestliže kňučí, vyje, štěká nebo škrábe na 
dveře, vraťte se po chvíli k němu, uklidněte 
ho a nabádejte ho, aby byl potichu. 
Zkoušejte to takto každý den. Snažte se 
zůstat venku pokaždé vždy o něco déle. Pes 
si tak rychle zvykne na to, že jste na 
krátkou dobu pryč. Než se rozhodnete 
odejít na nákup do blízkého okolí, řekněte 
o tom sousedům. Právě oni vás mohou 
nejlépe informovat o tom, zda byl pes 
v klidu. Jestliže však v klidu nebyl, musíte 
ještě pokračovat ve cvičení, až do té doby, 
než k vám váš yorkšír získá dostatečnou 
důvěru. Musí vám věřit, že se k němu zase 
vrátíte. 

Zlozvyky 

Loudění u stolu 
Yorkšír se dovede dívat takovým 
způsobem, že z toho člověk jihne. 
Především se to stává u stolu při loudění 
potravy. 
Podlehnete-li tomuto pohledu a dáte mu 
něco ze svého talíře, docílíte brzy toho, že 
vás váš yorkšír bude při jídle svým hlasitým 
kňučením pravidelně rušit. Nehledě na to. 
že kořeněná jídla jsou pro zvíře nezdravá. 
Nejlépe uděláte, když v době stolování 
vykážete yorkšíra na jeho místo. Takto 
vychovaný pes se pak bude chovat 
ukázněně i v restauraci. 

Okusování nábytku 
Především v době, kdy se psovi mění zuby 
(v pátém až šestém měsíci života), hledá 
něco, co by mohl okusovat, a pustí se třeba 
i do vašeho nábytku. Kdykoli ho při takoví 
činnosti přistihnete, trpělivě ho napomeňte 
a vždy znovu jasně a zřetelně vyslovte „fuj~ 
Pokud štěněti nabídnete ke kousání 
kostičku z buvolí kůže nebo psí suchary, 
stejně ho to neuspokojí. Když tvrdošíjně 
ignoruje vaše příkazy, můžete si zakoupit 
v potřebách pro chovatele speciální sprej. 
Po použití spreje se pes bude postříkaným 
místům vyhýbat. (Nepoužívejte, prosím, 
spreje, jež obsahují nosný plyn škodící 
životnímu prostředí.) 

Sourozenecká dvojice. 
Čtyřiapůlměsíční štěňata se nechala v klidu 
vyfotografovat, třebaže obyčejně bývají v neustálém 
pohybu a zvědavě prozkoumávají své okolí. 
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Jak se z yorkšíra stane uštěkaný pes 
Jako všichni malí psi štěká yorkšírský teriér 
vysokým hlasem. Jeho štěkání je tedy 
pronikavější než štěkot psů velkých. Jak 
často pes štěká, záleží na jeho 
temperamentu. Stává se, že pes má někdy 
ve štěkání stále větší zálibu. Držte se proto 
těchto bodů: 
• Nevybízejte psa k ještě většímu štěkání 
tím, že budete jeho štěkot napodobovat. 
• Především v době, kdy si u vás pes zvyká, 
se vyvarujte hluku a spěchu. Neklid v bytě 
nebo v domě povzbuzuje psa ke štěkání. 
• Přátelské štěkání při hře, zaštěkání, když 
někdo zazvoní na domovní zvonek, nebo 
když pes slyší neznámý hluk, však musíte 
tolerovat. 

Když se yorkšír zakusuje do nohavic 
Yorkšírský teriér má velmi silný ochranný 
instinkt a často si myslí, že musí svého pána 
či paní bránit, a to i tehdy, nehrozí-li žádné 
přímé nebezpečí. Potom „chňapne" 
domnělého útočníka za nohavici, nebo ho 
kousne do paty. Na toto počínání byste se 
neměli dívat jako na něco roztomilého, 
i když představa yorkšíra, který bezmocně 
visí na noze např. dvoumetrového muže, 
působí směšně. Pokud neměl váš yorkšír ve 
skutečnosti žádný důvod k obraně, pak jej 
pořádně napomeňte. Jinak by totiž mohl 
napadnout každého cizího člověka, který 
překročí váš práh. Pes, který je bezdůvodně 
agresivní, jde lidem na nervy a roztržená 
nohavice vás může přijít draho. 

Matka se svými štěňaty. 
Fena ostražitě hlídá svá dvě čtyřtýdenní štěňata. 

Věnujte se svému yorkšírovi 

Existuje mnoho smutných případů, kdy jsou 
yorkšírští teriéři svými pány odsouzeni 
k tomu, aby byli jen „polštářovými pejsky". 
Přitom je yorkšír zvídavý pes, který se rád 
pohybuje a běhá po louce. V Americe je 
této záliby yorkšírů již po desetiletí 
využíváno. V rámci programu regulérních 
přehlídek jsou i u nás pořádány zkoušky 
šikovnosti (agility) yorkšírů. K disciplínám, 
které musí yorkšír zvládnout, patří skákání 
přes překážky a aportování 
(kresba na straně 32). 

Každodenní pohyb 
Procházky se psem by se měly stát součástí 
pevného rituálu každého vašeho dne. 
Nehledě na počasí věnujte denně procházce 
se psem alespoň jednu hodinu. Měl by se 
však dostat na čerstvý vzduch třikrát denně. 
Na delší namáhavé procházky musíte svého 
yorkšíra ovšem pozvolna zvykat. Pes se 
musí dostatečně vyprázdnit a potřebuje se 
proběhnout, aby se cítil dobře po duševní 
stránce. Pachy a kontakt s jinými psy jsou 
pro něj právě tak důležité jako tělesné 
potřeby - vyprázdnění se a běhání. 
Také pro člověka se může procházka se 
psem stát společenskou příležitostí. Lidé, 
kteří žijí osamoceně, najdou 
prostřednictvím psa rychle kontakt s jinými 
majiteli psů. Dbejte na to, aby váš yorkšír 
neznečišťoval při venčení ve městech 
a obcích chodník (strana 12). Jako majitel 
psa jste povinen psí výkaly z chodníku 
odstranit. 
Na ulici mějte yorkšíra na vodítku, pouze na 
určených zelených plochách nebo v parcích 
ho nechte volně běhat. Samozřejmě teprve 
tehdy, až vás poslouchá, neboť také venku 
se pes musí umět náležitě chovat. 
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Výchova a běžný den s yorkšírem 
• Nenechávejte ho vykonávat potřebu na 
nevhodných místech, např. na dětských 
hřištích. 
• Dávejte pozor, aby neskákal na cizí lidi 
a neolizoval je. Mnoho lidí se psů bojí 
a mohou špatně pochopit třeba i jen 
přátelský projev malého yorkšírského 
teriéra. 
• Dbejte na to, aby váš yorkšír 
nepřeceňoval při setkáních s jinými psy 
své síly. Dostane-li se do konfliktní 
situace s jiným psem, uchopte raději 
yorkšíra do náruče. Příliš se však o svého 
psa nestrachujte a dopřejte mu takové 
neškodné kontakty jako setkání s fenou. 
Jinak se vaše úzkostlivost přenese na psa, 
a ten pak bude nervózní (strana 36). 

Hry doma a venku 
Dospělý yorkšírský teriér se sám zabaví 
hračkou jen na krátkou dobu. Má raději, 
když se k němu někdo připojí a hraje si 
s ním. Možností je dost. Můžete se např. 
schovat za závěs a nechat se psem hledat, 
nebo mu můžete venku házet aportovací 
kost. Váš yorkšír automaticky přijme 
jakoukoliv hru, kterou vyberete. Je jen 
důležité, abyste ho měli pod kontrolou 
a mohli také určit konec hry. Rychlost 
hry byste měli přizpůsobit prostředí. 
Např. při nezbedném dovádění na 
kluzkém povrchu může dojít k úrazu, 
pokud pes nestačí zabrzdit před 
radiátorem nebo schody (otřes mozku, 
strana 52). 

Yorkšír mimo domov 
Na návštěvě. I když je váš yorkšír dobře 
vychovaný a doma s ním nejsou 
problémy, může se stát, že bude u cizích 
lidí skákat ze židle na židli, nebo zvedne 
nožičku na pokojovou palmu. Vysvětlení 
je jednoduché: Pes se cítí zanedbáván 

a chce na sebe upozornit. Z počátečního 
období si ještě pamatuje na to, že 
pokaždé, když udělal nějakou 
nezpůsobnost, hned jste mu začali 
věnovat zvýšenou pozornost. 
Nezapomínejte proto MS něj ani na 
návštěvě, a pokud mají vaši známí 
zahradu, pusťte ho ven. Nebo jděte i se 
známými na společnou procházku a psa 
vezměte s sebou. 
V restauraci. Ještě před návštěvou 
restaurace se informujte, zda je dovoleno 
vzít si s sebou psa. Někteří majitelé 
restaurací psy ve své restauraci neradi 
vidí. Do restaurace s sebou vezměte pro 
psa misku na vodu, je to hygieničtější než 
popelníky, které bývají často jen nedbale 
vypláchnuté. Vhodné je vzít s sebou také 
deku, kterou psovi položíte pod stůl. 
Podlaha bývá totiž často studená. Ostatní 
návštěvníky restaurace by mohlo rušit 
kdybyste svého psa měli na klíně, proto 
jej raději nechte po celou dobu pod 
stolem, kde nemůže loudit. 
Při procházkách ve městě. Před čilým 
dopravním ruchem, který často vládne 
v ulicích velkoměsta, je lépe yorkšírském 
teriéra chránit. Noste ho v náručí nebo 
v tašce pro psy. Existují speciální tašky 
s otvory, kterými se může pes zároveň 
dívat ven. V tomto případě nejde 
o rozmazlování, je to spíše 
nutnost..Yorkšír by neměl vdechovat 
výfukové plyny. Bude mu lépe, když jej 
vezmete do náruče. I když máte psa 
v tašce, neměli byste s ním chodit do 
obchodu s potravinami. Pokud použijete 
veřejnou dopravu, informujte se zavčas 
u zástupce dopravního podniku, zda je 
nutné za psa platit. 
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Seznam nebezpečí 
Zdroje nebezpečí 

balkon 

Možné následky 

pád 

Odvrácení nebezpečí 

chemické pro
středky nu hubeni 
plevele u škůdců 

otrava 

Zajistit balkón (sítě jsou k dostání ve 
specializovaných obchodech). 

Má-li pes přistup na zahradu, nepou
žívejte zdc jedovaté látky. Především 
jedy proti slimákům psy lákají svou 
vůní, jsou však smrtelné nebezpečné. 

elektrokabely překousané vedení, zásah elek
trickým proudem 

rostliny otrava, zraněni 

Vedení položit pod omítku, nenechá
vat kabely, k nimž má pes přistup, 
pod proudem. Před odchodem z bytu 
vytáhnout zástrčky. Především na 
štěňata pečlivě dohlížet. 

Nepěstovat jedovaté rostliny doma 
ani na zahradě. Např.: zlaty déšť, 
konvalinky, ocún, ptačí zob. diefen-
bachie, rododendron, náprstník. Jeh
ličí z vánočního stromku vysajte. 

střepy, hřebíky, 
jehly' 

řezné rány na tlapkách a cizí tě-
leso v útrobách 

Pečlivě uklízet, nenechat volné ležet 
žádné nebezpečné věci. 

vysoké sedačky zlomená noha, v nejhorším pří-
padě zlomeny vaz 

Pokud odcházíte z místnosti, nene
chávejte nikdy psa sedět samotného 
na pohovce nebo na židli. Yorkšír 
rad skačc. avšak nedokáže odhad
nout nebezpečnost výšky. 

elektrické zásuvky zásah elektricky m proudem Zakryjte zásuvky krytem, který kou
píte v obchodě s elektropotřebami. 

strmé nebo volné 
schody 

pád. otřes mozku (strana 52), 
fraktura lebky 

Nenechávejte psa chodil do schodů, 
noste ho. 

dveře přivření do dveří, zabouchnuti 
(pes nemůže ven nebo dovnitř) 

prací a čisticí pro
středky, chemikálie 

otrava, rozleptání sliznic žíravi-
nou 

Dávejte pozor na dveře. Při průvanu 
je mějte zavřené. 

Všechny chemikálie uchovávejte ve 
skříních na bezpečném místě. 
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Děti a yorkšírští 

O tom, že by vaše dítě nemělo považovat 
psa za hračku, jsme se již zmínili. Děti však 
potřebují více poučení o tom, jak mají se 
psem zacházet: 
• Musí vědět, že psa nesmějí rozčilovat, 
děsit a způsobovat mu bolest. 
• Neměly by ho rušit během spánku, nebo 
když pes přijímá potravu. 
• Musí se naučit rozlišovat, že cizí pes je 
něco jiného než pes vlastní a může se 
chovat jinak. Ostražitost je na místě 
především u psů na vodítku. Mohou 
v obraně dítě kousnout, nebo na ně 
vyskočit. 
• Po každé hře se psem by si děti měly umýt 
ruce. Také by se neměly nechávat od psů 
olizovat, ačkoliv je nebezpečí nákazy 
u očkovaných a odčervených psů poměrně 
malé. 

Skákání přes překážky s aportovacím dřevem v tlamě. 
Toto je jeden z úkolů, které jsou součástí zkoušky šikov
nosti pořádané pro yorkšíry v Americe (tzv. agility). 

Pokud neleží místo, kde chcete trávit dovo-
lenou, zrovna v tropech, vezměte svého 
yorkšíra na dovolenou s sebou. Všichni psi 
především štěňata a mladí psi trpí odlouče-
ním od své rodiny a nedovedou pochopit. 
proč mají zůstat opuštěni, byť jen na týden . 

Co je třeba zařídit před cestou 
Před každou cestou do zahraničí potřebuje-
te platný očkovací průkaz (strana 17). Infor-
mujte se však předem u příslušného konzu-
látu, zda není nutné ještě úřední potvrzení 
od zvěrolékaře, neboť předpisy jednotlivých 
zemí se často od sebe liší a občas se mění. 
Téměř všude je předepsáno očkování proti 
vzteklině, které musí být provedeno alespoň 
čtyři týdny před odjezdem. Země jako Ang
lie, Norsko a Švédsko požadují alespoň čtyř
měsíční karanténu, nepřicházejí tedy pro do
volenou se psem v úvahu. Když budete 
plánovat dovolenou, informujte se, do kte
rých penziónů, hotelů nebo kempů mají psi 
dovolený přístup. Seznamy těchto míst zís-
káte v cestovní kanceláři. Nechte si písemně 
potvrdit rezervaci se psem. Mnoho zvěrolé
kařů nebo obchodníků s chovatelskými po
třebami vám zdarma podá potřebné infor
mace týkající se dovolené se psem. 

„Psí zavazadlo" 
Také váš pes by chtěl mít na dovolené věci, 
které jsou pro něj důležité. Vezměte s se
bou: 
• misku na vodu a žrádlo, 
• kukaň na spaní, 
• obojek, vodítko, věci potřebné k péči 
o srst, 
• přívěsek s adresou trvalého bydliště a s ad
resou na dovolené, který mu připevníte 
k obojku, 
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Výchova a běžný den s yorkšírem 
• zásobu krmení, podle toho jaké jsou 
hygienické poměry v zemi, do které na 
dovolenou jedete. V zemích na jihu Evropy 
nebývá voda z vodovodu vždy nezávadná. 
Pak byste měli pro svého yorkšíra obstarat 
konzumní pitnou vodu, ovšem takovou, 
která není sycená C0 2 . 
• malou cestovní lékárničku s léky proti po
tížím spojeným s cestováním a proti průjmů. 
Přidejte také zásyp na rány, oční kapky a zá
syp nebo sprej proti blechám. Prodavač 
v chovatelských potřebách nebo zvěrolékař 
vám jistě při sestavování lékárničky pomůže. 

Jízda autem 
Pes zásadně patří na zadní sedadlo. Nechte 
ho sedět na dece nebo - pokud je neklidný -
v uzavíratelném přepravním boxu. V žád
ném případě nesmí pes během jízdy v autě 
skákat a rušit řidiče. Před jízdou by měl pes 
jíst co nejméně. 
• Vezměte mu s sebou misku na vodu 
a láhev čisté pitné vody. 
• Při delším cestování byste měli přibližně 
každou hodinu a půl až dvě hodiny udělat 
přestávku, aby se mohl pes proběhnout 
a vyprázdnit se. 
• Nevystavujte psa průvanu, jinak může do
stat zánět spojivek, dýchacích cest nebo uší. 
• Podle možností nenechávejte psa při pře
stávkách čekat v autě. Především při letních 
teplotách to pro něj může být utrpení. 
Dbejte však v každém případě na to, aby se 
dovnitř dostávalo dost vzduchu štěrbinami 
v oknech. V podzemních nebo v patrových 
garážích v žádném případě nenechávejte psa 
v autě. Výfukové plyny, které se tam kon
centrují, jsou pro něj škodlivé. 
• Psovi, který mívá při cestování zdravotní 
problémy, podejte raději před cestou vhod
nou tabletu, doporučenou zvěrolékařem. 
Upozornění. Než otevřete dveře u auta, 
abyste z něj vystoupili, nasaďte yorkšírovi 

vodítko. Velmi často se již stalo, že yorkšír
ský teriér - nadšený, že může opustit své 
„vězení" - vyskočil příliš daleko do silnice 
a přejelo ho auto. 

Cestování vlakem, lodí nebo letadlem 
O přepravních podmínkách se informujte 
v cestovní kanceláři nebo přímo u přepravce 
(drah, aerolinií nebo u lodní společnosti). 
V letadle může většinou váš yorkšír s vámi 
na palubu, protože váží méně než 5 kg. Při 
rezervaci letenek ho však musíte nahlásit, 
aby bylo možno regulovat počet psů v leta
dle. (Pro charterové lety platí často jiná 
ustanovení.) Pro jízdu vlakem platí totéž, co 
pro jízdu autem - je nutné vzít s sebou láhev 
pitné vody pro psa. Na cestu lodí může pes 
reagovat zvracením. Měli byste se o tom po
radit s veterinářem. 

Když nemůže jet pes s vámi na dovolenou 
Pokud svého yorkšíra nemůžete vzít s sebou 
na dovolenou, zavčas se poohlédněte po ně
kom, kdo by se po dobu vaší nepřítomnosti 
mohl o psa postarat. 
Příbuzní nebo přátelé jsou nejjistější místa, 
kde vašeho yorkšíra přijmou. Víte, že se 
o psa budou dobře starat a pes se nebude 
cítit jako u cizích, protože už svoji hostitel
skou rodinu zná. Dejte mu s sebou věci, na 
které je zvyklý, a nezapomeňte nové dočas
né pány náležitě o všem poučit. 
Jste-li členem klubu yorkšírských teriérů, 
pak určitě najdete některého z členů, který 
vám nabídne pomoc a kterému se budete 
moci později odvděčit stejnou službou. 
Psí penzión byste si každopádně měli pře
dem prohlédnout. Zpravidla je zde o psy 
dobře postaráno, ale dobrou péči o srst vám 
nikdo nemůže zaručit. Slyšeli jsme již o ta
kových případech, kdy byl dříve nádherný 
yorkšír předán majiteli se zacuchanou srstí 
nebo dokonce ostříhaný nakrátko. 
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Naučte se rozumět svému yorkšírovi 
Pokud do vás váš yorkšír naráží čumá
kem, kňučí, běhá ke dveřím a škrábe na 
ně, je to pozoruhodné chování: 
dorozumívá se s vámi téměř „lidským 
způsobem". Zřetelněji vám totiž neumí 
dát najevo, že chce jít ven. Jistě znáte 
další příklady toho, jak váš yorkšírský 
teriér svým chováním vyjadřuje své 
potřeby a city. Díky tomu, že toto 
plemeno má neobyčejnou schopnost učit 
se, a také ta okolnost, že yorkšírští teriéři 
vzhledem ke své velikosti žijí ve velmi 
úzkém kontaktu s člověkem, rozšířil se 
podstatně i okruh jejich vyjadřovacích 
možností. Přesto je yorkšírský teriér 
v prvé řadě pes, to znamená potomek 
„praotce" vlka, a to se všemi způsoby 
vnímání a projevy. 

Smyslové vjemy 

Čich. Nejdůležitějším orgánem je pro psa 
nos. Je to vysoce citlivý orgán, který 
spolu s dobře vycvičenou chutí 
zprostředkovává psovi jeho hlavní vjemy. 
Proto pes téměř neustále a všude čmuchá 
a čenichá. Někdy také zvedne nos a ze 
vzduchu nasává pachy. Je pozoruhodné, 
které informace pomocí čichu yorkšír 
získává: pozná, zda jste smutní, 
rozzlobení nebo zda máte strach, dále 
kteří psi byli před ním u sloupu pouhém 
lampy, a také např. může sledovat stopu 
vysoké zvěře. Pozná velmi přesně i váš 
specifický pach. Proto prvního půl roku 
po příchodu psa do vaší domácnosti byste 
měli zůstat věrni své „vůni" a neměnit 
parfém či značku mýdla. Jen tak si může 
yorkšír přesně vštípit váš pach (vůni). 
Chuť. Dosud víme o chuti psů pouze to, 
že úzce souvisí s čichem. Záliba pro 
určitý druh potravy je jistě ovlivněna 

vůní. Orgán chuti - jazyk - plní u psa 
ještě další dvě funkce. Jazyk díky své 
pohyblivosti pomáhá psovi při pití 
přijímat tekutinu a kromě toho - v horka 
se pes pomocí vyplazeného jazyka 
ochlazuje. Pes nemá potní žlázy a odvádí 
vylučovanou vodu rychlým a krátkým 
dýcháním. 
Zrak. Pes je od přírody dalekozraký. 
Jeho zrak je tedy zaměřen na optické 

Rychlé dýchání. Při vzrušení a po tělesné námaze 
visí obyčejně psům jazyk z tlamy. Typické pro 
yorkšírského teriéra je, že přitom jazyk svinuje 
do roličky. 

zachycování pohybů. K tomu, aby pes 
přesně zjistil, co vypátral, potřebuje čich 
nebo sluch. Ačkoliv má yorkšírský teriér 
podstatně větší zorné pole než člověk, je 
ve srovnání s jinými plemeny poněkud 
omezené. 
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Hojné chlupy kolem očí jsou na překážku 
vidění. Např. chrt, který má úzkou hlavu 
s očima po stranách, vidí dokonce 
i dozadu. Yorkšírský teriér musí proto 
podstatně častěji otáčet hlavou. 
Poněvadž psi mají v očním pozadí reflexní 
vrstvu, je pro ně vidění za soumraku snazší 
než pro člověka. 
Sluch. Psi mají obzvlášť jemný sluch. Jejich 
sluchová vnímavost je podstatně větší než 
lidská. Lidé vnímají asi 16 000 až 20 000 
zvukových kmitů za sekundu (hertzů). 
Psi asi 70 000 až 100 000. Proto na značnou 
vzdálenost slyší i velmi tiché šumy a tóny 
v rozsahu ultrazvuku. Člověk již takové 
šumy není schopen vnímat. Nedivte se pro
to, je-li váš yorkšír neklidný nebo štěká, 
ačkoliv se zdá, že se nic neděje. Může se 
také stát, že něco zjistí dříve než vy, 
např. to, že přijíždí jemu důvěrně známé 
.,rodinné" auto, které ostatně pozná také 
podle specifického zvuku motoru. 
Někdy také pozorujte, co všechno dělá váš 
yorkšír s ušima. Má 17 svalů, aby 
pohyboval svýma stojatýma ušima 
a sondoval tak šumy ze všech směrů. 
Postavení uší je však také výrazem hnutí 
mysli (pravý sloupec). 
Hmat. Jediný smysl, který se od lidského 
podstatně neliší, je hmat. Pes má po celém 
těle rozloženy nervy, které reagují 
především na podráždění dotykem. Proto 
se nechá tak rád šimrat a hladit. 
Nejcitlivější zóny jsou: čenich, pysky, jazyk 
a polštářky na tlapkách. Proto je poranění 
polštářků pro psa tak nepříjemné. 

Chování typické pro psy 

Již 12 000 let je pes člověkem chován jako 
domácí zvíře. Člověk si psa podrobil a ten 
se mu přizpůsobil. Přesto si i v současné 

době pes zachoval mnohé z vlčích 
vlastností, které se projevují v jeho 
základním chování. 

Hlasové projevy 
Každý pes má bohatý repertoár ve vyja
dřování pomocí hlasu. Pískání, kňučení, 
vrčení, bručení a štěkání - to jsou jen 
některé zvuky, které jsou bohatě 
diferencovány pomocí půltónů. Když 
budete dobře poslouchat, můžete časem 
poznat, co rozličné zvuky vydávané vaším 
yorkšírem znamenají. Pomůže vám přitom 
znalost „řeči těla" (viz níže). Důležité je, 
jak na řeč svého psa jako jeho majitel 
reagujete. Na přátelský pozdrav 
doprovázený vzrušeným štěkotem svému 
psovi náležitě odpovězte, nebo ho 
pohlaďte, a tím i uklidněte. 

Řeč těla 
Signály uší. Uši jsou, spolu s ocasem, 
nejdůležitějším barometrem pocitů vašeho 
psa. Podle jejich postavení můžete poznat 
jeho duševní stav. Nejtypičtější pro 
yorkšíra jsou vzpřímené, „našpicované" 
uši, jež dobře vystihují jeho povahu. 
Znamenají sebejistotu, pozornost 
a bdělost. Ostražitě a zvědavě tak sleduje 
yorkšírský teriér pohyby svého pána, aby 
byl ihned připraven ke hře, k procházce 
nebo ke krmení. V největším vzrušení, 
např. uchopíte li vodítko, dá hlavičku na 
stranu, jako by se chtěl zeptat „Kdy to už 
konečně začne?". 
Uši nastavené určitým směrem ukazují, že 
v tom směru zachytil pes sluchem něco 
zajímavého. 
Uši položené na stranu nebo dozadu 
znamenají skepsi a nejistotu. 
Přibude-li k tomu hrozivé vrčení, 
znamená to možnou agresi - pes má 
chuť k útoku. 
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Naučte se rozumět svému yorkšírovi 
\ 

Signály ocasu. Také kupírovaný ocas 
yorkšíra dovede o mnohém vypovídat. 
Nejznámější je asi vrtění ocasem jako 
výraz přátelského pozdravu. U našich psů 
se při této ceremonii pohybuje celá zadní 
část krouživými pohyby. Uvolněně 
nesený ocas, nikoliv tedy k tělu 
přitisknutý ocas, vyjadřuje pocit 
spokojenosti, ocas vztyčený naproti tomu 
znamená zvýšenou pozornost až rozčilení 
či vzrušení. 
Při hrách je typické, že yorkšír stojí před 
vámi, nožičky má zapřené o zem, uši 
a ocas vzpřímené a čeká, až konečně 
hodíte balónek, aby se za ním mohl 
rozběhnout. 
Stažený ocas signalizuje strach 
a nejistotu. Když k tomu ještě navíc 
skloní hlavu, znamená to, že si je vědom 
viny. 

Značkování a čenichání 
Mnozí rodiče říkají zjednodušeně svým 
dětem, že močením na kmeny stromů, na 
sloupy nebo na kůly píší psi dopisy. Do 
jisté míry to souhlasí. Samci zvedají 
instinktivně na těchto místech nohu, aby 
označili svůj revír. Zanechávají tím svou 
vlastní „vizitku" a překrývají pachovou 
značku svého předchůdce. To, že váš pes 
na procházce vydatně čenichá, aby 
opravdu žádnou pachovou značku 
nevynechal, musíte tolerovat - posiluje to 
jeho sebevědomí. Neměli byste však psa 
nechat čenichat v bezprostřední blízkosti 
kaluží, tůní, příkopů či dokonce mrtvých 
zvířecích těl. Tato místa mohou být 
zdrojem nebezpečné nákazy 
(strany 48 až 57). 
Feny normálně neznačkují, také ony se 
však zajímají o různá pachová poselství 
samců, zvláště v době před háráním a po 
něm. Nenárokují si však svůj vlastní revír, 

který by si musely označkovat. Proto si 
většinou jen dřepnou a naráz vyprázdní 
naplněný močový měchýř. 

Kontakt s jinými psy 
Je těžké odhadnout, jak proběhne 
setkání s jiným psem. Záleží na pohlaví 
těch, kteří se potkají, a na pevnosti jejich 
charakteru. Zdraví psi, kteří jsou správní 
drženi a jejichž chování odpovídá 
požadavkům kladeným na chování 
příslušníků určitého plemene, reagují na 
jiné psy podle své povahy. 
Nemají-li psi nikdy možnost kontaktu 
s příslušníkem svého druhu, nemohou se 
těmto pravidlům nikdy naučit. Nechte 
proto svého yorkšíra setkávat se s jinými 
psy již ve štěněcím věku. Naučí se přitom 
nejen to, jak se má podle psích pravidel 
chovat, ale vždy znovu si uvědomí své 
společenské postavení (strana 39). 
V této době se mu také téměř nic 
nemůže stát. Mezi psy totiž existuje 
přirozený zákon nekousat mláďata - za 
předpokladu, že starší pes nemá narušené 
chování. Potkáte-li na procházce velkého 
psa, měli byste se z opatrnosti jeho 
majitele zeptat na chování jeho zvířete. 
Existují-li určité pochybnosti, raději 
předejděte setkání psů tím, že vezmete 
svého yorkšíra do náruče. 

Cenami ověnčený samec yorkšírského teriéra.. 
Čtyřletý „My Precious Incognito" je mnohonásobný 
šampión a otec mnohých velice úspěšných yorkšírských 
teriérů z chovu autorů této knihy. Své dobré dědičné 
vlastnosti prokázal také v mnoha jiných chovech. 
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Naučte se rozumět svému yorkšírovi 
Upozornění. Bohužel často dochází 
k tomu, že si majitelé většího psa dělají 
„sport" z toho, že svého psa poštvou na 
malé psy. Toto jednání vůbec 
nechápeme. V takových situacích byste 
každopádně měli vzít svého yorkšíra do 
náruče. Bez zásahu majitele probíhají 
setkání psů v podstatě podle 
následujících pravidel: 
Kontakt nosem je první pozdrav psů. 
Krátce se očichají a přitom zjistí, zda si 
„voní", tedy zda jsou si navzájem 
sympatičtí. 
Poté následuje tzv. anální kontrola. Oba 
psi se vzájemně očichají na zadní části. 
Vědci tuto zónu pod ocasem nazývají 
„anální tvář", neboť anální žlázy, které 
tam leží, podávají psovi informaci 
o jiných psech. Samci pak ihned zvednou 
nohu, aby jejich druh mohl od nich 
přijmout pachový znak. Při tomto rituálu 
se brzy ukáže, jak velký zájem o sebe 
zvířata navzájem jeví a kdo z nich má 
v hierarchii vyšší postavení. 
Postavení v hierarchii je důležité přede
vším pro setkání zvířat stejného pohlaví. 
Mnohé se sice vyjasní při anální kon
trole, přesto však často dochází k bojům, 
aby se postavení stanovilo s konečnou 
platností. Slabší se po krátké rvačce po
loží na záda a nabídne vítězi své hrdlo. 
Po tomto okázalém gestu, 
představujícím podřízení se nebo 

Koupání. 
Po spláchnutí vlasového šamponu (vlevo nahoře) 
yorkšíra jemně vysušte (vpravo nahoře). Potom mu 
důkladně srst vyfénujte (vlevo dole) a nakonec ji ještě 
jednou pečlivě prokartáčujte (vpravo dole). 

pokoření, pak silnější slabšího ihned 
pustí. Takové boje o pořadí jsou sváděny 
především mezi mladými zvířaty. 
Tyto způsoby chování, jež jsou důležité 
pro zachování druhu, vykazují, jak již 
bylo řečeno, všichni normální psi. 
Přešlechtění psi nebo psi s narušeným 
chováním, jež je důsledkem předchozího 
špatného zacházení, reagují jinak. Neřídí 
se pravidly přírody a občas pokoušou 
dokonce i štěně - což normálně vyvinutý 
pes nikdy neudělá. 

Hrabání a zahrabávání 
Asi jste už také někdy viděli, jak si váš 
yorkšír zahrabával na zahradě zbytky 
potravy či hračku, aby je později zase 
vyhrabal. Smyslem tohoto chování, které 
má rovněž původ ve vlčí minulosti, bylo 
ukládání zásob potravy na pozdější 
dobu, nebo si takto psi nechávali v zemi 
uležet maso. Na těchto zásobách bylo 
zvíře často závislé. Jen díky těmto 
zásobám mohlo přežít. Hrabe-li pes ve 
svém pelíšku, chce si upravit místo, do 
kterého by si mohl lehnout. Pak se 
většinou několikrát otočí do kolečka, 
a až je stočený, spustí se k zemi. Také 
tento způsob jednání je zvykem z dob 
dávno minulých. 
Otáčení současně sloužilo k procvičení 
zad, aby se páteř připravila na zakři
venou polohu ve spánku. 

39 



» 
tahání bude následovat příjemná masáž, 
kterou pocítí jako dobrodiní. 
Jak postupovat. Nejprve prsty opatrně 
uvolněte zaknocená místa, pak začněte 
hřebenem rozčesávat konce. Jednou 
rukou uchopte chlupy pevně u kořínků 
a pročesávejte je ve spodní třetině. Právě 
tak postupujte s druhou třetinou 
a nakonec pročísněte srst po celé délce 
od kořenů až ke špičkám jedním tahem. 
Potom se pusťte do vydatného 
kartáčování, kterým promasírujete kůži. 
Masáž podporuje prokrvování kůže 
a kartáčem se při ní ještě odstraní 
uvolněné chlupy. Kartáčování se bude 
psovi líbit. 
Při péči o srst nezapomeňte také na 
yorkšírovy vousy. Vousy a partie kolem 
čenichu je třeba po každém krmení 
zbavit zbytků jídla a pročesat 
(kresba, strana 44). 
Náš tip. Existuje speciální olej, který se 
prodává s jemným rozprašovačem a je 
určen pro péči o srst yorkšírů. Když jím 
chlupy během česání a kartáčování lehce 
naolejujete, zůstávají vláčné a nelámou se. 

Tvarování srsti 
Pěšinka. Poněvadž chlupy mají splývat 
po obou stranách těla, naznačte opatrně 
vhodným hřebenem pěšinku od nosu po 
hřbetě až ke konci ocasu. 
..Culík". Dlouhé chlupy na hlavě 
vyžadují zvláštní ošetření. Aby psovi 
nepadaly do očí, svažte mu je nahoře na 
hlavě do culíku (kresba, strana 41). 
Protáhněte na každé straně pěšinku od 
očního koutku až k uchu a uchopte do 
ruky všechny chlupy nad těmito 
pěšinkami. Obtočte chlupy gumičkou 
a vzniklý culík ozdobte umělohmotnou 
sponkou. Gumičky a sponky obdržíte 
v potřebách pro chovatele. Gumičku 

Péče o yorkšírského teriéra 
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V této kapitole se omezíme na 
nejdůležitější každodenní péči, která je 
zaměřena na hygienu a která přispívá 
k udržování yorkšírova pěkného 
zevnějšku. Kdo se chce se svým psem 
zúčastnit výstav, nalezne speciální, 
doplňující návod na péči na straně 67. 

Péče o srst 

Dlouhá srst yorkšíra vyžaduje zvláštní 
péči. Krátkosrstá plemena jsou bezespor 
v tomto ohledu méně náročná. Na 
druhou stranu budete pyšní, když se srst 
vašeho psa bude na slunci krásně 
lesknout. Aby srst yorkšírského teriéra 
nezplstnatěla, musíte ji pravidelně česat 
a kartáčovat. Po procházce nebo po 
divokém dovádění v trávě se v srsti 
mohou vytvořit zacuchaná místa, nebo si 
do ní zachytit větvičky. Při silně 
zplstnatělé srsti nezbude nic jiného, než 
dotyčná místa vystřihnout. 

Každodenní česání a kartáčování 
Základním předpokladem je, aby váš 
yorkšír před vámi zůstal klidně stát. 
Mnohá štěňata jsou již navyklá na tuto 
proceduru od chovatele. Jinak musíte se 
psem hned od prvního dne tento proces 
cvičit. Postavte ho tedy nejprve na 
stoličku nebo na nízký stolek, který je 
opatřen neklouzavou podložkou. Vyšší 
stůl není vhodný, protože pes může při 
eventuálním pokusu o útěk seskočit dolť 
a přitom se poranit. Když ho začnete 
česat a tahat přitom za chlupy, čemuž se 
nelze vyhnout, bude dávat svou nelibost 
najevo „kvíkáním" a dělat všechno 
možné, aby unikl. Proto ho pevně 
přidržte a pokračujte ve své práci. Jen 
tak se může pes dovědět, že po lehkém 



neutahujte příliš pevně a dávejte pozor, 
abyste do ní nepřiskřípli kůži na hlavě, 
jinak se může mezi ušima vytvořit lysina, 
kterou by pak někdo mohl považovat za 
vypadané chlupy nebo za projev kožní 
choroby. Děláte-li yorkšírovi cokoli na 
hlavě, dávejte pozor, abyste mu 
neporanili oči. 

Svazování kštice. Nejprve se musí chlupy pečlivě 
rozdělit pěšinkou na obou stranách od oka k uchu 
a zvednout do výše, potom můžete prameny 
chlupů stáhnout dohromady gumičkou 
a sponkou. 

Náš tip. Ne každý yorkšír má standardní 
srst. Čím je srst měkčí a zvlněnější, tím 
obtížněji se o ni pečuje. Abyste nemuseli 
věnovat srsti tolik péče, udělejte svému 
yorkšírovi „krátký sestřih". Zastříhněte 
mu chlupy na hlavě do ofinky a zkraťte 
mu srst tak, aby sahala jen do poloviny 
nohou (kresba, strana 5). 

Koupání 
Již ve štěněcím věku - tedy od čtvrtého 
měsíce života - můžete začít yorkšíra 
koupat každé dva až tři týdny. Jiná psí 
plemena se mají zpravidla koupat jen 
zřídka - především při silném 
znečištění. Yorkšírský teriér má však 
takovou strukturu srsti, která se podobá 
struktuře lidských vlasů, a proto je třeba 
odpovídajícím způsobem o jejich srst 
pečovat. Použitím speciálních šamponů 
lze zabránit vysychání pokožky i srsti. 
V žádném případě však na yorkšíra 
nepoužívejte šampon, kterým si sami 
myjete vlasy. Lidská pokožka má jinou 
hodnotu pH. V potřebách pro chovatele 
a ve specializovaných zásilkových 
obchodech je k dostání speciální 
šampon pro yorkšírské teriéry. 
Srst yorkšíra by se měla před začátkem 
koupání pročesat. Uzlíky se z mokré 
srsti těžko odstraňují. 
Jak postupovat. Yorkšírovi utěsněte uši 
vatou. Osprchujte ho nejprve vodou tak 
teplou, abyste v ní udrželi ruku. Jakmile 
je pes úplně mokrý, zlehka mu do 
chlupů vmasírujte šampon. 
Nezapomeňte na břicho. Dávejte pozor, 
aby se přitom srst nezacuchala. 
Potom psa důkladně opláchněte, 
naneste na srst balzám, který nechte 
působit 1 až 2 minuty. Yorkšíra ještě 
jednou osprchujte a srst mu vysušte 
ručníkem - ne však třením, jen se 
ručníkem jemně dotýkejte mokrého 
těla. 
Potom psa vyfénujte, jednotlivé pra
meny srsti přitom projíždějte kartáčem 
(fotografie, strana 38), aby byla srst 
hladší. Nevyhovuje-li vám fén, můžete 
použít také malý teplovzdušný venti
látor a svého psa v bezpečné vzdálenosti 
od ventilátoru vykartáčovat do sucha. 

Péče o yorkšírského teriéra 
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Péče o yorkšírskéko teriéra 
Upozornění. Předtím, než váš yorkšír půjde 
ven, musí být zcela suchý. 

Lupy 
Lupy vznikají, pokud je kůže příliš suchá. 
K přesušení kůže může dojít, používáte-li 
nevhodné prostředky k péči o psa, nebo 
máte-li topení v podlaze. V tomto případě 
to můžete napravit speciálním šamponem 
(je k dostání v lékárně nebo ve 
specializovaném obchodě). Pokud se 
nemůžete lupů zbavit, může se jednat také 
o vlasové roztoče v srsti. Zeptejte se proto 
raději zvěrolékaře. 

Péče o oči a uši 

Oči. Především po spánku se v očních 
koutcích nahromadí výměšky, které můžete 
opatrně odstranit navlhčeným měkkým 
papírovým kapesníčkem. Denně rovněž 
kontrolujte yorkšírovy oči, zda v nich nemá 
cizí tělíska. Do oka se snadno dostane zrnko 
prachu, nebo se v něm zachytí chlup, což 
vede k podráždění oka a k očním zánětům. 
Odstraňte proto takové tělísko kouskem 
látky (kapesníkem) a do oka nakapejte oční 
kapky, aby se oko zchladilo a zklidnilo. 
Uši. Chlupy, které rostou v zevním 
zvukovodu byste měli občas prsty vytrhat. 
Pro tento účel je použití nůžek příliš 
nebezpečné. Při větším znečištění můžete 
vnější část ucha vytřít pomocí měkkého 
navlhčeného kapesníku. Avšak pouze vnější 
část. Nikdy ve zvukovodu „nešťourejte" 
vatovou tyčinkou. 
Abyste trochu ohraničili bujnou srst na 
uších, doporučujeme oholit přibližně horní 
třetinu (kresba, strana 66). Pokud toto 
opatření provedete již u štěněte, nestane se 
pak tak snadno, že se yorkšírovi udělají 
„překlápějící uši". 

Péče o chrup 

Na počátku výměny zubů (asi od 5. měsíce 
života) byste měli pravidelně kontrolovat 
vašemu yorkšírovi chrup. U yorkšírských 
teriérů, jako u mnoha dalších malých psích 
plemen, rostou často druhé zuby, aniž by 
vypadly ty mléčné. Zuby pak stojí vedle 
sebe nebo za sebou. Zvěrolékař by měl 
mléčné zuby zavčas vytrhnout. 
Další zvláštností u malých psích plemen je, 
že jsou náchylní k tvorbě zubního kamene. 
Chcete-li se vyhnout tvorbě zubního 
kamene, měli byste psovi přibližně jednou 
týdně čistit zuby. Na toto ošetření zvykněte 
svého yorkšíra již ve štěněcím věku. 
Jak postupovat. Nadzvedněte psovi pysky 
a čistěte zuby měkkým kouskem látky 
a zvláštní vodičkou, která je k dostání 
v chovatelských potřebách (při čištění 
nezapomínejte na dásně). Čistíte-li zuby 
dospělému yorkšírovi, který má tvrdší zuby, 
dejte trošku plavené křídy (z lékárny) na 
navlhčený chomáček vaty a tímto zuby 
vyleštěte. Příliš silný nános zubního kamene 
může pod narkózou odstranit zvěrolékař 
pomocí ultrazvuku. Pokud se zubní kámen 
neodstraňuje, může u psů docházet k zánětu 
dásní. Tím také může yorkšír přijít 
v poměrně nízkém věku o zuby. 

Péče o tlapky 

Po každé procházce musíte tlapky pořádně 
prohlédnout a zjistit, zda v nich neuvízly 
kamínky, trny nebo třísky, a případně tato 
cizí tělíska z tlapek odstranit. Přítomnost 
takových tělísek může způsobovat bolest 
a záněty nebo zranění. Menší otevřené rány 
ošetřete dezinfekčním prostředkem, při 
větších zraněních musíte ke zvěrolékaři. 
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Péče o yorkšírského teriéra 
Příliš dlouhé drápky mívají často malí psi, 
protože se dostatečně nepohybují v přírodě, 
tj. na přirozeném podkladu. Takové drápky 
pak yorkšírovi překážejí při běhání. Drápky 
se mají stříhat každých šest až deset týdnů. 
Alespoň poprvé přenechte stříhání drápků 
odborníkovi, např. zvěrolékaři, nebo 
zajděte se svým psem na servisní večery 
spolku chovatelů yorkšírských teriérů. Tam 
se poučíte a tam také rozpoznají, kdy jsou 
drápky příliš dlouhé. Jako laikovi by se vám 
mohlo snadno stát, že při stříhání zasáhnete 
cévu. Cévy nejsou na černých drápkách 
viditelné. Krvácení může trvat velmi 
dlouho, proto si z lékárny obstarejte vhodný 
prostředek k zastavení krvácení, například 
speciální kolíček. 

Stříhání drápků, Měli byste vědět, že v drápcích jsou 
nervová zakončení a cévy (dole). Protože cévy nejsou 
v černých drápcích vidět, může snadno dojít k jejich 

poranění. Při stříhání drápků používejte nůžky 
speciálně k tomu určené (nahoře). 

Tipy pro zimní péči 

• Opatrně vystřihněte chlupy mezi 
polštářky tlapek, aby se tam nemohly 
tvořit hrudky ledu. Použijte k tomu nůžky 
se zakulacenými špičkami, jinak hrozí 
nebezpečí, že psa poraníte. 
• Před vycházkou natřete polštářky tlapek 
vazelínou nebo jelením lojem, aby byly 
chráněny před posypovou solí. Po 
procházce byste tlapky měli umýt 
vlažnou vodou, osušit je a lehce je 
namazat tukem. 
• Po příchodu domů zbavte yorkšíra 
sněhových hrudek a vyfénujte jej do sucha. 
Jinak se může nachladit. 
• Zdravý yorkšírský teriér nepotřebuje 
žádný kabátek jako ochranu před zimou. 
Ale při dešti a sněžení je přece jen takový 
kabátek docela praktický. Ušetříte si tím 
práci vynaloženou na sušení fénem a navíc 
se tak v srsti nemohou tvořit ledové 
hrudky ze sněhu. Používejte však pouze 
kabátek z hladké látky, např. z viskózy. 
Loden nebo vlna snadno způsobí 
zplstnatění srsti. 

Čištění zadečku 

U yorkšírského teriéra je čištění zadních 
tělesných partií zvláště důležité. Není 
žádoucí, aby v dlouhé srsti zůstaly viset 
zbytky výkalů. Nejvhodnější je k tomu 
použít vlhký hadr. Klouže-li se pes zadkem 
po zemi (někdy se tomu říká „sáňkování"), 
je to většinou známka, že má přeplněné 
a ucpané anální žlázy. „Sáňkování" 
však může být také - v ojedinělých 
případech - znamením, že útroby psa jsou 
napadeny červy (strana 53). V každém 
případě vyhledejte veterináře. 
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Potrava a krmení yorkšírských teriéra 
Základním předpokladem zdraví je také 
u psa zdravá výživa. Pes má dostávat 
potravu správného složení, tzn. takovou, 
která obsahuje základní látky jako 
bílkoviny, tuky a uhlovodany, ale také 
vitaminy a minerály. To vše samozřejmě ve 
správném množství a ve vhodné kombinaci. 
V žádném případě není pes odpadkový koš 
či dojídač zbytků, který by měl být živ ze 
zbytků, byť i velmi kvalitních. 

Místo na žraní 

Kromě místa na spaní potřebuje pes také 
místo, kde může nerušené přijímat potravu. 
Přidělte mu takové místo již na samém 
začátku. Je to pro něj důležitý koutek, kde 
by měl mít své soukromí. Nejvhodnější je 
klidné místo v kuchyni, kde se dá snadno 
umýt podlaha. I když váš yorkšír žere 
způsobně, vždycky může něco upadnout 
vedle. 
Upozornění. Na místě určeném k přijímání 
potravy musí mít yorkšír stále k dispozici 
misku s čerstvou, ne příliš studenou vodou 
(z vodovodu). Myslete na to, že váš pes pije 
jen tehdy, má-li žízeň. Proto, když dostane 
žízeň, měl by něco k pití najít. 

Doba krmení 

Měli byste svého yorkšíra navyknout na 
pevně stanovenou dobu, kdy bude dostávat 
stravu, a přizpůsobovat počet jídel jeho 
věku. 
Štěňata do 2 měsíců krmte až pětkrát 
denně - ráno po probuzení, dopoledne, 
v poledne, odpoledne a brzy večer. 
Od 2. do 5. měsíce podávejte štěňatům 
3 jídla denně - ráno, v poledne a před 
večerní procházkou. 

Od 6. měsíce mají psi dostávat nažrat 
dvakrát až třikrát denně, a to pozdě 
dopoledne a brzy večer. Psí suchary mezi 
jednotlivými denními jídly jsou dovoleny, 
ovšem v takovém množství, aby nebyla 
překročena stanovená denní dávka potravy. 

Česání vousů. Po krmení odstraňte yorkšírovi pomocí 
vlhkého hadříku zbytky potravy, které ulpěly na 
chlupech kolem tlamy. Srst potom pročešte. 

Množství potravy 

Podle věku, velikosti a tělesných nároků 
psa a dále podle konkrétního složení 
potravy jsou denní dávky co do objemu 
rozdílné. 
Přibližný odhad: Dospělý yorkšírský teriér 
o hmotnosti 3 kg a více potřebuje denně asi 
100 g masa (doporučujeme hovězí maso) 
společně s 30 až 50 g psích vloček, což 
odpovídá asi 315 kcal. 
Zásadně platí. Pokud pes nechává v misce 
zbytky, byla porce příliš velká. 
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Potrava a krmení yorkšírských teriérů 
Jestliže pes žere hltavě a ještě dlouho vyři
zuje prázdnou misku, pak mu porce 
nestačila. Všímejte si, jestli váš yorkšír 
nehubne nebo naopak příliš nepřibírá na 
váze. To poznáte nejlépe na žebrech. 
N"edají-li se žebra snadno nahmatat, je pes 
tlustý. Jsou-li naopak příliš vystouplá, pak je 
pes hubený. 

Čím můžete yorkšíra krmit 

Výsledky výzkumů ukazují, že by ideální 
strava měla obsahovat 30 % bílkovin, 
5 % tuku, až 5 % vlákniny (balastních 
látek) a maximálně 50 % uhlovodanů. 
K tomu ještě 2 % vápníku a fosforu. 
Tento poměr platí pro všechna psí plemena 
a odpovídá složení potravy vlků, kteří jsou 
společnými předky všech psů. Potrava 
v podobě ukořistěných zvířat, kterou vlci 
požírají i s kůží a srstí, jim dodává všechny 
životně důležité látky. Bílkoviny jsou 
obsaženy např. ve svalovině, uhlovodany 
jsou dodávány z obsahu střev a minerály 
z krve oběti. Srst a peří pročišťují střeva. 
Pes, který nepřijde do styku s přirozenou 
potravou v podobě kořisti, udržuje střevní 
rovnováhu alespoň tím, že požírá trávu. 

Kupovaná hotová strava 
Kupovaná hotová psí strava zaručuje vyvá
ženou a velmi kvalitní výživu. Tato strava je 
připravována na základě vědecky ověřených 
receptur a podléhá běžným kontrolám 
kvality. Některé předpisy týkající se kvality 
krmiva jsou dokonce v mnohém přísnější 
než předpisy týkající se potravin. Na 
každém balení musí být uvedeno složení 
krmiva. Všímejte si data, do kterého má být 
výrobek spotřebován. Je také vytištěno na 
obalu. Rozlišujeme tři druhy kupované 
hotové stravy: 

Psí konzervy, kterým se říká také vlhká 
strava, obsahují 75 % vody a jsou k dostání 
v různých chuťových variacích. Psí konzervy 
jsou připravovány z různých druhů masa 
a z vnitřností (srdce, žaludky, játra, plíce). 
Maso je doplněno obilovinami, jako je rýže, 
ječmen, oves, pšenice nebo kukuřice. 
K tomu jsou ještě přidány životně důležité 
vitaminy a minerály. Ačkoliv jsou konzervy 
označovány za plnohodnotnou stravu, měli 
byste k nim podávat ještě přílohy jako rýži, 
zeleninu nebo ovesné vločky (strana 46). 
Polosuché krmení je rovněž plnohodnotnou 
stravou, je však koncentrovanější, a má tedy 
i vyšší energetickou hodnotu než strava ob
sažená v psích konzervách. Obsah vlhkosti 
je zredukován na 25 %, takže po požití této 
potravy mají psi velkou žízeň. Dbejte proto 
na to, aby měl pes neustále k dispozici do
statečné množství čerstvé vody. 
Suchá strava obsahuje sice asi 10 % vlh
kosti, je však ze všech zmíněných druhů nej
koncentrovanější a obzvláště trvanlivá. 
Také v tomto případě je důležité, aby měl 
pes dostatečný přísun vody, jinak je tato 
koncentrovaná strava velkou zátěží pro led
viny. Z tohoto důvodu byste starším psům 
neměli podávat polosuchou ani suchou 
stravu, s výjimkou psích vloček. 

Domácí strava 
Krmení domácí stravou je časově náročné, 
ale ještě pořád je vítanou obměnou psího 
jídelníčku. Musíte samozřejmě dbát na to, 
aby váš pes dostával všechny důležité vý
živné a doplňkové látky. Prosíme vás, pa
matujte na to a neaplikujte na psa své 
vlastní stravovací návyky, např. vegetarián
ské. Pes potřebuje maso jako základ. Je to 
pro něj zdroj bílkovin. Plnohodnotné 
krmení by mělo být složeno ze 2/3 masa 
a z 1Í3 rostlinné potravy s doplňkovými lát
kami. 
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Potrava a krmeni yorkšírských teriérů 
Maso nikdy nepodávejte psovi syrové. Při 
podávání syrového masa může pes snadno 
dostat salmonelózu nebo parazity. 
• Maso vždy jen krátce povařte nebo 
poduste, aby v něm zůstaly zachovány 
cenné látky. 
• Nikdy maso nesmažte, ani nepečte na 
tuku. 
• Dbejte také na to, aby maso při podá
vání nebylo příliš horké nebo příliš 
studené. 
• Nakrájejte maso na malé kousky, pak jsou 
snáze stravitelné. 
Obzvláště výživné je hovězí maso v mleté 
podobě nebo nakrájené na malé kousky. 
Můžete však použít také drůbež, ryby, 
zvěřinu a vnitřnosti např. srdce, játra nebo 
ledviny. Játra a ledviny však nedávejte 
psovi příliš často, jsou to „filtrovací" 
orgány a mohou obsahovat škodlivé látky. 
Kromě toho příliš mnoho ledvin způsobuje 
průjem. Vepřovým masem byste rovněž 
psa neměli krmit příliš často, protože je 
velmi tučné. 
Upozornění. Zkrmujte vždy jen čerstvé 
maso. Příliš staré nebo již zkažené maso 
může způsobit onemocnění. 
Rostlinná strava zajišťuje přísun 
uhlovodanů a podporuje trávení. Jakou 
rostlinnou stravu podávat? Nabízejí se 
obilné produkty, např. ovesné vločky 
a vařená rýže nebo speciální psí vločky 
(jsou k dostání v chovatelských potřebách). 
Psí vločky namočte podle návodu ve 
studené nebo v teplé vodě. Nikdy je 
nevařte, ztratily by tak vitaminy a minerální 
látky, které jsou v nich obsažené. Nadrobno 
nakrájená zelenina, např. mrkev nebo 
cibule, a ovoce, např. jablka a banány, jsou 
rovněž vhodné. Vyzkoušejte, co vašemu 
yorkšírovi chutná. Peckoviny jsou pro psa 
nevhodné, jelikož obsahují pecky a navíc 
jsou špatně stravitelné. 

Pro zdraví vašeho psa jsou nezbytné také 
látky jako vitaminy, minerály a stopové 
prvky. Existují preparáty, které obsahují 
všechny tyto účinné látky. Jsou k dostání 
v podobě tablet nebo kapek. Nechte si při 
tom poradit od prodavače v chovatelských 
potřebách nebo od veterináře. Pokud 
naše psy krmíme domácí stravou, 
dáváme jim denně na špičku nože trochu 
vápníku a malou špetku soli. Navzdory 
všeobecně rozšířenému mínění je pro psa 
sůl životně důležitá. Potřebuje ji k tvorbě 
žaludečních šťáv a k podpoření nervových 
funkcí. 
Doplňková strava by měla doplňovat 
základní krmení. Například nízkotučný 
tvaroh obsahuje značné množství 
živočišných bílkovin a může čas od času 
nahradit jedno krmení masem. Dvakrát 
týdně vaječný žloutek, občas sekané 
bylinky (oblíbená je petržel) a česnek jsou 
rovněž dobrými doplňky. Tvrdý chléb místo 
kostí je dobrý nejen pro psí chrup, ale 
napomáhá také trávení a slouží jako zdroj 
uhlovodanů. Čas od času 1/2 čajové lžičky 
slunečnicového oleje nebo sádla pokryje 
spotřebu tuků. 

Nevhodná strava 

Dohlížejte na to, aby váš pes nedostával od 
cizích lidí kosti, kořeněné jídlo, sladkosti 
a mléko. 
Kosti nemůžeme pro malé zoubky 
yorkšírského teriéra doporučit. Pro čištění 
zubů postačí psí suchary. Především kosti 
ze zvěřiny a drůbeže jsou nebezpečné, 
protože se snadno štěpí, a tím mohou 
způsobit vnitřní zranění. Ze žrádla proto 
pečlivě tyto kosti odstraňujte a zavírejte 
odpadkový koš, aby se pes nemohl sám 
obsloužit. Totéž platí také pro rybí kosti. 
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Potrava a krmení yorkšírských teriérů 
Kořeněná jídla jako salám nebo zbytky 
jídla jsou nezdravé. 
Sladkosti škodí chrupu a přispívají 
k nadváze. 
Mléko ne všichni psi dobře snášejí. Mnozí 
mají po mléce průjem. V takovém případě 
mléko psovi nedávejte. Od doby, kdy byl 
pes přirozeně odstaven od matky, již mléko 
nepotřebuje. 

Důležitá pravidla pro krmení 

• Zvykněte svého psa na pravidelný čas 
krmení a dodržujte jej. 
• Nechte psa, aby se mohl vždy v klidu 
nažrat a potravu strávit. 
• Po každém jídle pečlivě vymyjte misku na 
žrádlo teplou vodou. Jinak se v ní množí 
nebezpečné bakterie. 
• Žrádlo, které pes nechá na misce, 
nenechávejte stát déle než 10 minut. Jinak 
na něj v létě sedají mouchy a kromě toho se 
v teple potrava rychleji kazí. 
• Svého yorkšíra naučte od začátku přijímat 
všechno, co mu dáte, tedy i ovoce, zeleninu 
a tablety. Pokud mu hned při jeho prvním 
odmítnutí nabídnete něco jiného, brzy se 
z něj stane mlsný pes. 
• Žrádlo nemůžete psovi podávat v žádném 
případě přímo ze sporáku nebo z lednice. 
• Dbejte na to, aby měl pes vždy na 
obvyklém místě k dispozici čerstvou vodu. 

Chyby ve výživě -jejich rozpoznání 
a náprava 

Podle toho, jak se váš pes vyměšuje, 
nejlépe zjistíte, zda je správně živen. Trus 
správně živeného psa by neměl být ani 
příliš měkký, ani moc tvrdý a měl by mít 
středně hnědou barvu. 

Zácpu poznáte podle černého nebo 
vápenatě zbarveného drobivého trusu. Pes 
mívá nejčastěji zácpu při nízkém podílu 
balastních látek v potravě. Od zácpy mu 
můžete pomoci lněným semínkem, trochou 
kondenzovaného mléka nebo kouskem 
jablka. 
Požírání trusu poukazuje rovněž na to, že 
pes dostává jednostrannou potravu. 
Napravit to může ovoce a zelenina - ovšem 
jen krátce povařená. 
Požírání trusu však může být i zlozvykem. 
Průjem - řidší stolice - bývá způsoben 
např. mlékem, drůbežím masem nebo 
vnitřnostmi, jako jsou játra a dršťky. 
Může k němu přispět i náhlá změna 
stravy - např. když pes změní majitele. 
Průjem však může být také známkou 
nemoci (strany 48 až 57). Léčení průjmu 
je vysvětleno na stranách 22 a 52. 
Obezita se dá u psů odstranit jen pomalu. 
Důležité je, abyste důsledně dávali psovi 
jen 60 % normálního množství potravy 
a podporovali látkovou výměnu psa častými 
procházkami. Nechte si od zvěrolékaře 
vypracovat plán diety. 
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Předcházení nemocím 

Yorkšírský teriér je vitální pes, který 
překypuje zdravím, pokud je mu ovšem 
věnována náležitá péče. Správnou péčí se 
rozumí zdravá výživa, dostatek pohybu, 
hygiena a vhodné zacházení, které je 
důležité pro dobrý duševní stav psa. 
Správná péče zvyšuje obranyschopnost 
organismu yorkšírského teriéra. Přesto 
se může stát, že pes onemocní. Pro jistotu 
jednou do roka navštivte se psem 
zvěrolékaře. Kromě toho si všímejte 
každé náhlé změny v chování psa. 
Zdravý yorkšírský teriér se vyznačuje 
živou povahou, chutí k jídlu, lesklou 
srstí a jasnýma očima. Pokud by 
tomu bylo jinak, jděte s ním raději 
k veterináři. 

Očkování a odčervovací kúry 
Preventivní očkování je nejúčinnějším 
prostředkem, jak předejít nebezpečným 
infekčním chorobám, jako jsou psinka, 
žloutenka, leptospiróza, parvoviróza 
a vzteklina. Dříve se tyto nemoci 
vyskytovaly v epidemiích. Dnes však 
existují účinné očkovací látky, které 
zajistí, že váš pes zůstane zdravý. 
První očkování se provádí u štěňat ve 
věku sedmi až osmi týdnů. Kdy je třeba 
psa přeočkovat, záleží na kombinaci 
očkovacích látek. Termíny očkování by 
měly být stanovovány na základě údajů 
uvedených v očkovacím průkazu. 
Informujte se u chovatele nebo 
u veterináře. Stanovené termíny dodržte, 
protože jen tak zůstane zvíře náležitě 
chráněno před nemocí, proti níž je 
očkováno. Všechna očkování si nechte 
zapsat do očkovacího průkazu. Je to 
jediný doklad, jímž můžete doložit, že je 

váš pes zdravý. Můžete jej potřebovat 
zvláště při cestách do zahraničí, pokud 
cestujete se psem. 
Odčervení by mělo být prováděno 
v pravidelných intervalech - přibližně 
jednou za šest měsíců. Škrkavky a zřídka 
se vyskytující tasemnice (strana 53) 
způsobují, že pes se stává méně odolným 
proti infekčním chorobám. 
Bezpodmínečně je třeba provést 
odčervení asi v 5. až 7. týdnu života 
štěněte. I přes prevenci (odčervení matky 
před narozením štěňat) a čistotu mohou 
štěňata přijít na svět se škrkavkami. 
Solidní chovatelé předávají své psy pouze 
odčervené. Pro jistotu se však při koupi 
informujte, zda bylo odčervení 
provedeno. K očkování s sebou vezměte 
ke zvěrolékaři vzorek psího trusu, 
a nechte jej prozkoumat, zda neobsahuje 
vajíčka červů. Používejte pouze preparáty, 
které vám předepsal zvěrolékař 
a dodržujte jejich dávkování. 

Rozpoznání nemocí 
Příznaky, které mohou být známkou 
nejrůznějších onemocnění, a vyžadují 
proto bezpodmínečnou a okamžitou 
návštěvu u zvěrolékaře. (Podrobný popis 
nemocí s dalšími příznaky naleznete na 
stranách 48 až 57.): 
• odmítání potravy po delší dobu, 
• teplota - pokles nebo zvýšení 
(spolehlivé je pouze měření teploměrem, 
strana 49), 
• průjem spojený se zvracením 
a přítomnost krve ve stolici, 
• zvracení, pokud je časté nebo je 
doprovázeno horečkou, 
• neustálé škrábání, kousání a třepáni 
hlavou, 
• zbarvení dásní doběla, 
• naježená srst. 
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Dovednosti potřebné při ošetřování 
nemocného psa 

Pro rozpoznání nemocí a následné ošetření 
zvířete byste měli zvládnout několik důleži
tých dovedností. 
Měření teploty. Dospělý yorkšír má nor
mální tělesnou teplotu 38,5 až 39 °C. U mla
dého psa se teplota pohybuje většinou při 
horní hranici, u staršího naopak při hranici 
dolní. Zvýšená, ale i snížená teplota mohou 
být příznakem nejrůznějších nemocí. 

Podávání medicíny. Tekuté léky můžete nechat 
protéci mezi stoličkami. Špičáky se musí odtáhnout 
od sebe. 

Teplota se u psa měří rektálně. Zaveďte 
opatrně psovi do řitního otvoru teploměr 
natřený vazelínou a ponechte jej uvnitř asi 
tři minuty. Během této doby musí pes 
zůstat stát v klidu. 
Podávání léků. Práškovité nebo tekuté 
léky, které nemají výrazný zápach, 
zamíchejte psovi do potravy. Odmítne-li 
váš yorkšír takto připravenou potravu, 
můžete použít různé jiné triky, např. dejte 

lék na lžičku (práškovité léky rozpusťte ve 
vodě), zvedněte psovi horní pysk a nechte 
tekutinu protéci dovnitř mezi zuby 
(kresba, levý sloupec). Poté byste měli 
ještě chvíli držet čumáček lehce stisknutý, 
aby pes lék nevyplivl. Váš yorkšír může 
být velmi vynalézavý v obraně proti 
lékům, které mu nechutnají. Jiná možnost 
je vytáhnout psovi dolní pysk jako „kapsu" 
a do ní lék nakapat. Při silném odporu 
natáhněte tekutinu do jednorázové 
stříkačky bez jehly (dostanete ji 
u zvěrolékaře) a vstříkněte její obsah 
pokud možno na střed jazyka. 
Tablety a dražé zabalte nejraději do 
kuliček z mletého masa. 
Želatinové kapsle nemají výraznou chuť, 
která by psa rušila, a mohou být většinou 
podány bez problémů. Mírně yorkšírovi 
zvedněte hlavičku a lék vložte rukou na 
kořen jazyka. 
Na podávání čípků byste měli být dva. 
Zatímco jeden z vás bude psa uklidňovat 
a pevně držet, druhý pomalu a co nejdál 
zavádí prstem čípek do řiti. Na ruku si 
navlečte gumovou rukavici. Poté stlačte 
ocas proti řitnímu otvoru, aby čípek nebyl 
vytlačen ven. 
Měření pulsu. Dospělý yorkšírský teriér 
má pulsovou frekvenci přibližně 100 až 
130 tepů za minutu. Mladí psi do jednoho 
roku až 200. Puls nejlépe nahmatáte na 
vnitřní straně stehen zadních nohou. 

Nebezpečné infekční choroby 

Psinka 
Příznaky nemoci. Vysoká horečka, suchý 
kašel, průjem, vodnatý výtok z očí 
a z nosu, zvracení 
Možnost nákazy. Viry psinky vnikají do 
těla sliznicemi. 
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Péče o zdraví, nemoci 
Přenášejí se tělními tekutinami, kapénkovou 
infekcí nebo prostřednictvím infikovaných 
pomůcek. 
Šance na vyléčení. U mladých psů vede psin
ka téměř vždy k úmrtí, dospělí psi mohou 
nést trvalé následky, především poškození 
nervového systému. 
Prevence. Pravidelné preventivní očkování 
(strana 48). 

Infekční zánět jater 
Příznaky nemoci. Jsou podobné jako u psin-
ky. Nemoc může probíhat také chronicky 
bez zjevných vnějších příznaků onemocnění. 
Možnost nákazy. Nemoc se přenáší přímo 
z jednoho psa na druhého slinami nebo mo
čí, ale také kontaminovanými předměty. 
Šance na vyléčení. Ohroženi jsou především 
mladí psi. Nakazí-li se, nedají se většinou za
chránit. Dospělí psi mají naději na záchranu, 
zasáhne-li zvěrolékař. 
Prevence. Pravidelné preventivní očkování 
(strana 48). 

Leptospiróza (štuttgartská nákaza) 
Příznaky nemoci. Většinou začíná 
oslabením zadních končetin. Dalšími 
příznaky jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, 
velká žízeň, zvracení, žaludeční a střevní 
potíže, ztráta vědomí a krvavě zbarvená 
moč. 
Možnost nákazy. Nemoc je vyvolávána 
leptospirami. Vyskytuje se především od 
září do prosince. Leptospiry jsou 
choroboplodné zárodky, které jsou 
vylučovány v moči krys, myší a infikovaných 
psů. Psi mohou získat bacily ze zamořených 
příkopů, kaluží, tůní nebo také z pachových 
značek od infikovaných psů. 
Šance na vyléčení. Léčení v raném stadiu 
bývá většinou ještě úspěšné. 
Prevence. Ochranné očkování (strana 48). 
Upozornění. Jelikož jsou některé bacily 
leptospirózy přenosné také na člověka, 
musí se tato nemoc povinně nahlásit, to 
znamená informovat zvěrolékaře jako 
úřední osobu. 

tlapky 

Stavba těla yorkšírského teriéra. Pod bujnou srstí yorkšírského teriéra lze jen stěží rozpoznat, že je jeho stavba těla 
právě tak proporcionální a vyrovnaná jako u mnoha větších psích plemen. 
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Parvoviróza 
Parvoviróza se dá jednoznačně velmi špatně 
rozeznat a je snad nejzáludnější ze 
srovnatelných nemocí. Nové viry 
způsobující tuto nemoc mohou být odolné 
proti dosavadnímu očkování. 
Příznaky nemoci. Silné střevní potíže 
s neustálým zvracením a krvavým průjmem. 
Časté zvracení pěnovité nažloutlé tekutiny, 
která je občas smíšena s krví. Apatie, 
odmítání potravy. 
Možnost nákazy. Zdrojem nákazy jsou viry 
ve výměšcích přenášené z jednoho psa na 
druhého, ale také oděvy a boty majitelů 
nakažených psů. Proto se této nemoci 
obávají především chovatelé, kteří 
předvádějí své psy na výstavách. 
Parvovirózu vyvolává virus, který je značně 
odolný vůči dezinfekčním prostředkům. 
Šance na uzdravení. Rychlou ztrátou 
tekutin může pes pojit během několika 
málo dní. Neočkovaný dospělý pes může 
být zachráněn intenzívním léčením 
u zvěrolékaře pomocí infuzí a antibiotik, 
pokud je nemoc podchycena již v raném 
stadiu. Dospělí psi mají větší šanci na přežití 
než štěňata. 
Prevence. Pravidelné preventivní očkování 
strana 48). 

Vzteklina 
Příznaky nemoci. Abnormální chování, 
občas nadměrné slinění, vzteklé kousání, 
obtíže při polykání, ochrnutí a křeče, 
většinou chraptivý hlas. 
Možnost nákazy. Viry vztekliny jsou 
přenášeny slinami vzteklinou nakaženého 
zvířete (většinou jde o lišky) do otevřených 
ran po kousnutí a způsobují poškození 
nervového systému. Již samotná slina 
nakaženého zvířete může být zdrojem 
infekčního onemocnění. 
Šance na uzdravení. Nejsou žádné. Smrt 

nastává v důsledku celkového ochrnutí 
organismu. Vzteklina je smrtelně 
nebezpečná také pro člověka. 
Prevence. Pravidelné preventivní 
očkování (strana 48). 
Upozornění. Pokud jste vy nebo váš pes 
přišli do styku se zvířetem, u kterého bylo 
podezření na vzteklinu, musíte se 
podrobit lékařskému vyšetření. Váš pes 
musí na pozorování do karantény. Vaší 
povinností je nahlásit, že jste přišli do 
styku se vzteklinou. Také podezření na 
vzteklinu se musí ohlásit na hygienické 
stanici a zvěrolékaři. Při cestách do 
zahraničí musí být pes očkován proti 
vzteklině. Toto očkování musí být 
zpravidla provedeno čtyři týdny před 
překročením hranice. 

Aujeszkého nemoc 
Příznaky nemoci. Podobné jako u 
vztekliny: neklid, slinotok. Současně 
nadměrné škrábání, zejména na hlavě. 
Možnost nákazy. Nákaza prostřednictvím 
infikovaného syrového vepřového 
masa. 
Šance na uzdravení. Žádné. Nemoc musí 
být ukončena uspáním psa. 
Prevence. Očkovací vakcína pro psy 
neexistuje. Tepelná úprava vepřového 
masa však usmrcuje původce nemoci. 
Proto podávejte ne syrové, ale vždy jen 
důkladně provařené vepřové maso. 

Běžnější nemoci 

Průjem 
Příznaky nemoci. Psí výkaly mají 
kašovitou až řídkou konzistenci. 
Možné příčiny. Špatné krmení, požírání 
sněhu, bakterie, viry a červi, náhlá změna 
stravy, rozčílení. 
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Léčení. U dospělých psů je nejúčinnější 
jednodenní hladovka. Pitnou vodu 
nahraďte slabým černým čajem, do 
něhož přidáte špetku kuchyňské soli. 
Následující den by měl pes dostat dietní 
stravu, např. polévku z ovesných vloček 
a suchary. Kromě této diety je účinné 
léčit psa mletým bílým jílem (je 
k dostání v lékárně). Trvá-li však průjem 
ještě další den, vyhledejte raději 
zvěrolékaře. Nejenže průjem zvíře 
oslabuje, ale může být také známkou 
vážnějšího onemocnění. 
Prevence. Zdravá výživa. 

Zácpa 
Příznaky nemoci. Omezená nebo žádná 
stolice. 
Možné příčiny. Příliš časté krmení psa 
masem a kostmi. 
Léčení. Strana 47. 

Zánět uší 
Příznaky nemoci. Časté třepáni hlavou, 
držení hlavy na stranu, škrábání na uších 
nebo silné vyměšování ušního mazu. 
Chronický neléčený zánět uší může vést 
až k ohluchnutí psa. 
Možné příčiny. Ušní roztoči, bakterie, 
plísně. 
Léčení. Přesnou diagnózu nechte stanovit 
zvěrolékařem a dodržujte jeho pokyny. 
Prevence. Řádná péče o uši (strana 42). 

Vymknutí čéšky 
Příznaky nemoci. Stálé kulhání nebo 
opakovaná náhlá ochablost. Pes zvedá 
častěji při chůzi zadní nohu. 
Příčiny. Natažené nebo přetržené vazy 
vedou k vymknutí (luxaci) čéšky. 
V těžším případě nemůže pes postiženou 
nohu zatěžovat, lehčí luxace většinou 
nezpůsobuje žádné ochromení. 

Léčení (ošetřování). Stanovení stupně 
luxace i následné ošetření jsou věcí 
zvěrolékaře. Někdy se musí luxace 
operovat. 
Prevence. Není možná. Vlohy k luxaci 
čéšky jsou dědičné. 
Ačkoliv se chovatelé a spolky snaží 
o zlepšení, je tato anomálie u malých 
psů, jako je yorkšírský teriér, častá. 

Otřes mozku 
Příznaky nemoci. Zvracení, potácení se, 
únava, bezvědomí. Vychází-li z ucha 

Aplikace ušních kapek. Jednou rukou držte psovi 
ucho a druhou mu nakapejte kapky do ucha 
(kapátko nezavádějte příliš hluboko!). 

krev, může mít pes zlomenou lebku. 
Pozdějším následkem otřesu mozku 
může být epilepsie. 
Možné příčiny. Pády, úrazy (nehody), 
rány do hlavy. 
Léčení. Pouze odborná péče 
zvěrolékaře. Musí zjistit, zda nedošlo 
k poškození lebky. 
Prevence. Předcházet nebezpečím 
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Otrava 
Příznaky. Otrava se projevuje různými 
způsoby. Hlavní příznaky se dají jen 
stěží vyjmenovat. Patří k nim např. 
zvracení, průjem, netečnost. 
Příčiny. Požití jedu, např. chemických 
čistidel, jedu na krysy či myši 
a prostředků na hubení škůdců. 
Léčení. Úspěšnost léčení je závislá na 
druhu a množství požitého jedu. Léčba 
bude usnadněna, pokud se poradíte se 
zvěrolékařem, nebo zatelefonujte do 
nemocnice na toxikologické oddělení 
a požádejte o radu. 
Prevence. Nepoužívejte v domě ani na 
zahradě prostředky na hubení škůdců. 
Čisticí prostředky skladujte na takovém 
místě, které je pro psa nedosažitelné. 
Pokud to není možné, pak nezbývá než 
na psa dohlédnout, aby s těmito 
prostředky nepřišel do styku. 

Úžeh 
Příznaky. Zrychlený srdeční tep, rychlé 
dýchání, únava, bezvědomí. Mohou se 
dostavit i křeče. Zvýšení tělesné teploty 
na 42 °C (při překročení této teploty 
nastává nevyhnutelně smrt). 
Možné příčiny. Úžeh vznikne tehdy, 
nemůže-li již pes vyrovnat teplotu 
pomocí dýchání. To se může stát 
např. v autě odstaveném na prudkém 
slunci nebo při tělesné námaze ve velmi 
:teplých dnech. 
Ošetření. Psa přeneste okamžitě na 
chladnější místo a pomocí mokrých 
studených obkladů či zábalů snižujte 
jeho tělesnou teplotu. Během cesty 

ke zvěrolékaři neustále obklady 
•vyměňujte. 
Prevence. Během horkých dnů 
nevystavovat psa přílišné námaze. V létě 
nenechávejte psa zavřeného v autě. 

Vnitřní paraziti 

Škrkavky 
Příznaky. Nadmuté břicho, škytavka, při 
vysokém stupni postižení dokonce ztráta 
chuti k jídlu, křečové stavy a netečnost. 
Možné příčiny. Infekce se přenáší 
vajíčky škrkavek, které se nacházejí ve 
výkalech infikovaných zvířat. 
Ošetření. Odčervení. Termíny dodržujte 
především u štěňat (strana 48). 
Po ošetření byste měli zároveň 
vydezinfikovat kukaň (pelíšek) na spaní, 
deky a kartáče, abyste zamezili novému 
výskytu. 
Prevence. Odčervovací kúra (strana 48). 

Tasemnice 
Příznaky. Nápadný úbytek tělesné 
hmotnosti, záněty střev, křeče ve 
svalech, někdy také „sáňkování" 
(klouzání po zadečku). 
Možné příčiny. Tasemnice není přímo 
přenosná, nepřenáší se tedy z jednoho 
psa na druhého. Na přenosu tasemnice 
do psího střeva se podílejí blechy, vši, 
myši a prasata. 
Ošetření. Tasemnici musí léčit 
zvěrolékař a léčba trvá poměrně krátkou 
dobu. 
Prevence. Odčervovací kúra (strana 48). 
Upozornění. Existují některé druhy 
tasemnice, které mohou ze psa přejít na 
člověka. Především v rodinách s dětmi je 
na místě větší opatrnost. Objevíte-li 
v trusu vašeho psa malé bílé částečky ve 
tvaru rýžového zrnka nebo čtverečku, 
musí zvěrolékař ihned provést 
terapeutická opatření. Také vy byste 
měli pro jistotu navštívit lékaře 
v případě, že je váš pes napaden 
tasemnici. 
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Vnější paraziti 

Blechy 
Příznaky. Časté škrábání, především na 
uších a na krku. 
Příčiny. Blechy sají krev a způsobují 
štípnutím do kůže a šimráním v srsti silné 
svěděni. Blechy se většinou přenášejí ze 
psa na psa. 
Ošetření. Je-li pes napaden blechami, 
použijte k jeho ošetření speciální zásyp 
proti blechám, který je k dostání 
v potřebách pro chovatele. Zásyp nanášejte 
na kůži ve směru proti srsti. Také pelíšek 
(kukaň) a deky, které pes používá, musíte 
řádně vyčistit a posypat nebo postříkat 
prostředkem k tomu určeným. (Použijete-li 
sprej, dbejte na to, aby neobsahoval 
ekologicky závadný nosný plyn.) 
Prevence. Existují speciální obojky proti 
blechám a také různé prostředky, kterými 
můžete psa natřít. Nejlépe uděláte, 
poradíte-li se s veterinářem. Především 
v letních měsících psa po každé procházce 
pečlivě prohlédněte, zda nemá blechy. 
Upozornění. Psí blechy mohou jít také na 
člověka, na lidském těle se však dlouho 
nezdržují. Jelikož blechy přenášejí 
tasemnici, měli byste při jejich zjištění psa 
znovu odčervit. 

Klíšťata 
Příčiny. Klíšťata se vyskytují ve větší míře 
v létě a na podzim. Teplá a mastná psí 
pokožka je pro klíšťata lákavá. Klíště 
spadne na psa z vysoké trávy, z křoví nebo 
ze stromů a zavrtá se hlavičkou hluboko do 
kůže. Nejprve je klíště velmi malé. Když se 
však naplní nasátou krví může dosáhnout 
velikosti třešně. 
Ošetření. Klíště odstraňte, hned jakmile je 
objevíte. Nakapejte na ně trochu oleje 

(v potřebách pro chovatele je k dostání 
speciální olej na klíšťata) - tím je udusíte 
a můžete je pak krouživým pohybem proti 
směru hodinových ručiček snadno 
odstranit („vyšroubovat"). Existují také 
speciální kleštičky na odstraňování klíšťat. 
Nikdy nesmíte klíště vytrhnout, jinak může 
hlavička klíštěte zůstat zakousnutá do kůže 
a způsobit zánět. Pokud by vám odstranění 
klíštěte činilo potíže, zajděte raději se psem 
k zvěrolékaři. 
Prevence. Při péči o srst dávejte pozor na 
klíšťata. Pro lidi existuje preventivní 
očkovací látka. 

Svilušky 
Příznaky. Časté škrábání především na 
tlapkách, v podpaždí, na břiše a na 
pohlavních orgánech. 
Příčiny. Svilušky se vyskytují převážně na 
podzim na travinách a na keřích. Způsobují 
silné svěděni. Tito paraziti se dají 
rozpoznat pouze pod lupou jako oranžové 
tečky. 
Ošetření. Postižená místa potřete 
prostředkem proti parazitům. Nechte si 
poradit od zvěrolékaře nebo od prodavače 
v potřebách pro chovatele. 

U zvěrolékaře. 
Dobře vychovaný yorkšírský teriér si trpělivě nechává 
vyšetřit oči. 
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U zvěrolékaře 

Zvěrolékaře byste si měli vybírat stejně 
jako svého lékaře a neměnit ho, pokud 
získá vaši důvěru. Čím lépe bude vašeho 
yorkšíra znát, tím snáze bude moci stanovit 
diagnózu. 
Přeprava. Yorkšíra budete muset ke 
zvěrolékaři vždy přinést, protože tento 
lékař své pacienty nenavštěvuje. 
Zvěrolékaři prohlížejí raději ve své 
ordinaci, protože se tam psi chovají 
disciplinovaněji než v prostředí, na které 
jsou zvyklí. Pokud by byl váš yorkšír po 
nějaké nehodě v bezvědomí, nebo těžce 
zraněn, rozložte deku a psa na ni opatrně 
položte na bok. Deku použijete jako 
nosítka pro nemocné. (Je-li pes 
v bezvědomí, vytáhněte mu jazyk z tlamy, 
jinak by se mohl udusit.) Ve velkých 
městech existují taxi pro zvířata, dále služba 
specializovaná na přepravu zvířat, případně 
veterinární sanitka pro případ, že nemáte 
jinou možnost, jak psa dopravit k veterináři 
autem. Telefonní čísla můžete zjistit 
v chovatelském spolku. 
Pravidla pro návštěvu u zvěrolékaře. Psi 
nemají návštěvy u zvěrolékaře v oblibě, 
i když se zvěrolékařem nemají předchozí 
špatné zkušenosti. Měli byste však počítat 
s tím, že bude váš yorkšír reagovat jinak než 
obvykle. 
• Psa dejte na vodítko. 
• Vyvarujte se kontaktu s ostatními pacienty 
v čekárně. Máte-li podezření na nějakou 
nakažlivou nemoc, čekejte se psem venku. 

Příprava srsti na výstavu. 
Pramen po prameni vkládejte srst do papírových 
natáček (nahoře) a natočte ji tak, aby byly všechny 
natáčky rovnoměrně rozmístěny po celém těle (dole). 

• Popište zvěrolékaři krátce a přesně vaše 
postřehy. 
Další počínání. Držte se přesně pokynů, 
které vám zvěrolékař dal pro další 
ošetřování vašeho psa. Dbejte především na 
správné dávkování léků. Velmi úspěšné 
mohou být i homeopatické metody léčení. 
Pokud máte chuť používat přírodní 
léčitelské metody, existuje o nich velké 
množství literatury. I v tomto případě byste 
se měli poradit se zvěrolékařem nebo 
s léčitelem zvířat a nepokoušet se psa léčit 
sami. 

Stáří psa a milosrdná smrt 

Yorkšírský teriér se dožívá poměrně 
vysokého věku 16 let i více. Předpokladem 
je samozřejmě správná péče o psa a co 
nejlepší péče o jeho zdraví. Mnoho yorkšírů 
si až do vysokého věku zachová svou čilost. 
Někteří se však stávají méně pružnými 
a mají sklon k pohodlnosti. Často je 
opouští zrak a sluch. Psovi to však tolik 
nevadí, jelikož je pro něj prvořadým 
smyslem čich, a ten zůstává zachován. Také 
udržování čistoty v místnosti může začít 
činit potíže, v tomto případě to však nemá 
nic společného s vychováním. Svému 
staršímu yorkšírovi dopřejte více klidu 
a choďte s ním pro jistotu častěji 
k zvěrolékaři. 
Milosrdná smrt je poslední přátelskou 
službou, kterou můžete svému yorkšírovi 
prokázat, pokud musí velmi trpět. 
Doprovoďte jej osobně k veterináři 
a nepřenechávejte tuto záležitost nikomu 
cizímu. Považujte to za svoji povinnost. To, 
že budete svého psa až do konce hladit 
a uklidňovat ho, by mělo být samozřejmostí. 
Uspání je pro psa bezbolestné - pocítí 
pouze vpich jehly a pokojně usne. 

57 



Chov yorkšírských teriérů 
Předpoklady pro chov 

Chov yorkšírského teriéra si 
nepředstavujte jako snadnou záležitost. 
Je náročný na čas i na peníze 
a vyžaduje spoustu vědomostí, i když 
jde jen o jedno jediné pokrytí feny. 
Kromě toho přebíráte velkou 
zodpovědnost. Právě u malých psů 
dochází při porodu velmi snadno ke 
komplikacím, při nichž matka či štěňata 
mohou zemřít. Mnozí lidé, kteří chtějí 
mít od své feny štěňata alespoň jednou 
za život, si toho nejsou vědomi. (Velmi 
rozšířeným, avšak mylným tvrzením je, 
že fena má mít alespoň jednou štěňata.) 
Tito lidé si nepřipouštějí, že byť i jediné 
pokrytí znamená „chov", a ti, kteří měli 
v úmyslu chovem tohoto populárního 
plemene přijít k penězům, se mnohdy 
přepočítali. Nestává se totiž pokaždé, 
že po pokrytí je fena březí, a jen 
málokdy vrhne čtyři nebo pět štěňat 
(běžná jsou dvě až tři štěňata). Pokud 
byste se však přece jen po zralé úvaze 
rozhodli pro chov, doporučujeme vám 
vyhledat klub chovatelů yorkšírských 
teriérů, kde můžete získat cenné 
informace. 
Nároky na čas. Chov psů vyžaduje 
podstatně více času než jejich pouhé 
držení. Už samotné přípravy na 
chovatelství jsou časově náročné. 
Musíte počítat s tím, že bude třeba 
náležitě pečovat jak o matku, tak 
i o štěňata a že jim budete muset někdy 
obětovat i celou noc. Feny rodí 
většinou v noci a navíc tehdy, kdy se 
nám to vůbec nehodí. 
Náklady. Pořízení chovného zvířete je 
nákladná záležitost. Za dobrou 
chovnou fenu zaplatíte asi dvojnásobek 

obvyklé tržní ceny. K tomu připočítejte 
ještě výdaje za stravu a různé poplatky, 
např. za krytí a za povolení chovu. 
Umístění. Pro chov je ideální dům 
alespoň s malým kouskem zeleně 
a zvláštní pokojík, do něhož můžete 
umístit porodní bedničku. Zvolte však, 
pokud možno, takovou místnost, aby se 
sousedé nebo případně spolunájemníci 
necítili rušeni. Kňučení štěňat a první 
pokusy o štěkot mohou být poměrně 
hlasité. V nájemním bytě byste měli 
o souhlas k chovu předem požádat 
majitele domu, nebo se raději zříci 
toho, aby měla fena štěňata. 
Získávání informací. Důležité 
informace můžete získat u chovatele, 
od něhož jste před časem svého psa 
převzali. Jistě vám ochotně zodpoví 
všechny vaše dotazy. Navíc můžete 
obdržet odborné informace ve spolku 
chovatelů yorkšírských teriérů (adresy, 
strana 72). Setkáte se tam s lidmi, kteří 
mají zájem o stejné plemeno jako vy, 
můžete si s nimi vyměňovat zkušenosti 
a dozvíte se, z jaké literatury čerpat. 
Jako člen spolku dostanete také 
chovatelský řád, který vám pomůže 
zajistit chov po formální stránce. Jsou 
v něm uvedena také ustanovení týkající 
se ochrany zvířat. Chov psů podléhá 
také zákonu. Informace týkající se této 
oblasti můžete získat v chovatelských 
klubech. 
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Upozornění. Ten, kdo od začátku 
projevuje zájem o chov a vystavování, by 
si měl opatřit psa s ukončenou výměnou 
zubů. U osmi až desetiměsíčního 
yorkšírského teriéra lze také lépe ocenit 
založení srsti a barvy. Pro vrh štěňat si 
nevybírejte příliš malou fenu. Větší fena 
má lepší předpoklady pro snášení útrap 
spojených s porodem. 

nůžkový skus klešťový skus 

předkus podkus 

Tvary chrupu a postavení zubů. Při správném 
nůžkovém skusu přesahují vrchní řezáky přes spodní 
řadu zubů; při klešťovém stojí vrchní a spodní řada 
zubů na sobě; při předkusu přesahuje spodní zubní 
oblouk přes horní; při podkusu přesahuje horní zubní 
oblouk přes spodní. 

Výběr samce ke krytí 
Jako majitelé feny se zavčas dejte do 
vyhledávání vhodného samce ke krytí. 
Začátečníci by si měli nechat poradit 
spolkem. I pro zkušené chovatele je 
obtížné se rozhodnout, který pes má pro 
příslušnou fenu nejvhodnější dědičné 
vlastnosti. O schopnostech chovných 
zvířat nevypovídá počet 
„šampionských" titulů, ale kvalita jejich 
potomstva. Případné chyby, které má 
fena, by se měly dát napravit výběrem 
odpovídajícího samce. Prostudování 
rodokmenů může sice pomoci, ale 
neznáte-li dotyčné psy a jejich 
charakterové vlastnosti, je riskantní 
vyhledávat partnera pouze podle 
získaného titulu. 
Naše doporučení. Majitelé feny by 
neměli chovat vlastního psa, pokud 
nechtějí svůj chov příliš rozšířit. Držení 
psa a feny je problematické a potomci 
těchto zvířat by se neměli pářit mezi 
sebou, ani s rodiči. Příbuzenský chov je 
příliš velké riziko. Je proto rozumnější 
zaplatit poplatek za připuštění psa. 

Hárání a páření 

Hárání. Feny hárají přibližně jednou za 
šest měsíců, některé dokonce jen jednou 
v roce. Hárání trvá asi tři týdny, během 
nichž se fena chová neklidně a je 
přítulnější než jindy. V počáteční fázi 
opuchne pohlavní ústrojí a asi po třech 
až pěti dnech se dostaví načervenalý 
výtok. Den, kdy se výtok dostaví, byste 
si měli zaznamenat a od něj pak počítat 
dobu, kdy se fena může stát březí. 
V této fázi hárání již fena samce vábí, 
není však ještě dostatečně připravena 
ke krytí. 

59 



Chov yorkšírských teriérů 
Fena k sobě připustí samce teprve tehdy, 
když se krvavý výtok změní ve výtok téměř 
bezbarvý, tj. 10. až 16. den. Fenu doveďte 
k samci pokud možno 11. den a nechte ji 
pokrýt pro jistotu ještě 13. den. Šance na 
oplodnění je pak větší. 
..Suché hárání". Při suchém hárání je 
vypočítávání nejvhodnějšího termínu pro 
krytí poněkud obtížnější. Fena nemá výtok, 
ale psa může přijmout. V takovém případě 
byste měli majitele psa požádat, aby nechal 
fenu u sebe a umožnil opakované krytí. 
Vhodný termín pokrytí lze také stanovit 
pomocí vaginálního výtěru, který provádí 
zvěrolékař. 
První hárání. U mladé feny se dostaví první 
hárání mezi šestým až osmým měsícem 
života. Při prvním hárání nesmí dojít 
k pokrytí. Doba prvního pokrytí se může 
podle jednotlivých klubových řádů lišit, 
nejčastěji jde však o 18 měsíců. Teprve 
tehdy je fena dostatečně vyspělá a vyvinutá. 
Vaše fena by také neměla mít svá první 
štěňata v příliš vysokém věku. Horní hranicí 
pro vrh štěňat je stáří tři a půl roku až čtyři 
roky. 
Páření. Majitelé fen většinou jezdí s fenou 
za psem, poněvadž pes má ve svém 
prostředí vždy větší chuť k páření. Fena 
ukazuje svou připravenost již několik dní 
předem tak, že při doteku dává ocas 
stranou. Podle temperamentu a vzájemných 
sympatií si pes a fena spolu nějaký čas hrají, 
pak teprve dochází k páření - pokud vůbec 
k němu dojde, neboť se může stát, že jeden 
z nich nakonec odepře. Nezlobte se pro 
to na ně; také psi - jako všechny živé 
bytosti - mají právo se projevit podle svých 
vlastností a nálad. Jestliže proces krytí byl 
úspěšný, pak jsou pes a fena ještě nějaký čas 
spolu „svázáni" - někdy půl hodiny i déle. 
Upozornění. Během spojení pevně držte 
obě zvířata, aby při náhlém otočení feny 

nedošlo ke zranění psa. Nikdy se je 
nepokoušejte oddělit (zvláště použití vody 
k oddělení feny a psa je krajně nevhodné), 
mohlo by dojít k poranění. Počkejte, až se 
tento proces ukončí přirozenou cestou. 

Březost 

Péče o březí fenu 
Březost trvá přibližně 63 dní. Připočtete-li 
tento počet dní k datu pokrytí, dozvíte se 
předpokládaný termín porodu. Raději si 
tento údaj zapište, abyste se mohli na porod 
zavčas připravit. Zda je vaše fena březí, 
poznáte od pátého týdne po pokrytí. Tehdy 
už se znatelně zvětšuje její objem. Fena se 
chová klidněji a často je přítulnější. 
Ponechte jí její denní režim, na který je 
zvyklá. Umožněte jí dostatečné množství 
pohybu na čerstvém vzduchu a nepřetěžujte 
ji přemrštěnými požadavky. Čím více fena 
přibývá na váze, tím méně má být 
vystavována námaze. Pokuste se zabránit 
tomu, aby „budoucí matka" stoupala po 
schodech, nebo skákala ze židle. 
Strava březí feny musí být plnohodnotnější 
a bohatší na vitaminy - fena v době březosti 
potřebuje více vitaminů a vápníku. Proto 
přimíchávejte od pátého týdne do potravy 
preparáty obsahující vápník nebo kostní 
moučku. Zvyšte podíl kvalitního masa 
a čerstvé zeleniny. Celkové množství denní 
potravy rozdělte do několika malých porcí. 
Protože březí fena stále více pije, je třeba, 
aby měla nepřetržitě k dispozici čerstvou 
vodu. 
Zdánlivá březost. Ke zdánlivé březosti 
dochází i u fen, které dosud nikdy nevrhly 
štěňata. Zpočátku je obtížné stanovit, zda 
byla fena skutečně oplodněna, protože její 
chování a vnější příznaky se jen málo liší od 
březosti skutečné. 
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Fena se zdánlivou březosti se však 
většinou chová mateřštěji než fena 
opravdu oplodněná. Od čtvrtého týdne 
po hárání zduří u zdánlivě březí feny 
mléčné žlázy, někdy se dokonce tvoří 
mléko. Fena pak může převzít funkci 
.,kojné" u cizích štěňat z nadpočetného 
vrhu nebo u štěňat osiřelých. Pokud fena 
nemá možnost vyživovat cizí štěňata, 
musí se hodně pohybovat a dostávat 
méně potravy. Studené octové obklady 
přikládané třikrát denně na žlázy 
odstraní jejich Zduření. Během zdánlivé 
březosti je fena neklidná a hledá si 
předměty, o které se stará jako matka 
o štěňata. 

Porodní bednička musí být především prostorná. 
Dřevěné tyčky podél bočních stěn zabraňují feně 
v tom, aby štěně omylem nepřitiskla ke stěně. 

Přípravy na porod 

Porodní bednička. Fena, která rodí 
poprvé, si musí zavčas zvyknout na 
porodní bedničku. Do oddělené tiché 
místnosti postavte bedničku a nechte 
v ní fenu spát již několik týdnů před 
porodem. Porodní bednička (kresba, 

levý sloupec) má být tak velká, aby v ní 
fena mohla pohodlně ležet. Mimoto v ní 
musí zbýt dostatek místa také pro 
štěňata, neboť pro ně bude bednička asi 
po tři týdny jediným domovem. Velikost 
80 x 50 cm je dostačující. Bednička by 
měla mít asi 30 cm vysoký okraj, aby z ní 
nemohla štěňata během prvního období 
vypadnout. Praktická jsou dvířka, 
kterými se později štěňata dostanou ven, 
až se budou chtít vydat na průzkumnou 
procházku. Uvnitř bedničky by měly být 
ve výšce asi 6 cm ve vzdálenosti asi 4 cm 
od stěny připevněny dřevěné tyčky, aby 
fena nedopatřením štěňata nepřimáčkla 
ke stěně. Do tohoto meziprostoru se 
mohou štěňata uchýlit také tehdy, 
lehne-li si jejich matka tak, že zabírá 
v bedničce mnoho místa. 
Dno bedničky vyložte vrstvou 
novinového papíru a na ni rozložte čisté 
ručníky. 
Přípravy a opatření. Asi 14 dní před 
porodem upozorněte veterináře na 
termín porodu a zeptejte se, zda je 
možné obrátit se na něj i mimo ordinační 
hodiny (eventuálně také v noci). 
Asi 4 týdny před porodem by měla 
být fena odčervena. Dva dny před 
porodem vydezinfikujte porodní 
bedničku a její okolí. Potom připravte 
fenu na porod. Srst natočte (strana 67), 
nebo zkraťte, aby se štěňata na dlouhých 
chlupech neuškrtila. Velmi opatrně 
oholte feně břicho, aby bradavky byly 
obnažené. 
Pomůcky. Posledním krokem, který 
musíte před porodem učinit, je příprava 
pomůcek, jako jsou ručníky, obvazový 
materiál pro případ nouze, provázek, 
vhodné nůžky k odstřižení pupeční 
šňůry, dezinfekční sprej, teploměr 
a váha. 
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Porod 

Porod se ohlašuje již 24 až 36 hodin 
předem, a to tak, že tělesná teplota feny 
poklesne na 37 °C. Měříte-li pravidelně 
teplotu od 57. dne březosti feny, pak to 
snadno poznáte. (Bezprostředně před 
porodem se teplota opět vrátí do 
normálu.) Předtím, než se dostaví první 
bolesti, začne fena krátce a rychle 
oddechovat, nepřijímá téměř žádnou 
potravu a chová se neklidně. Od 
počátečních bolestí až k porodu to může 
trvat ještě celé hodiny. V tomto mezičase 
dbejte na to, aby teplota v místnosti, v níž 
je porodní bednička umístěna, byla 
přibližně 22 °C. Fenu by nyní měla 
utěšovat osoba, které důvěřuje. 
Průběh porodu. Jakmile začnou bolesti 
přicházet ve stále kratších intervalech, 
vychází z pochvy tekutina. Již krátce nato 
lze spatřit šedomodrý plodový obal 
s prvním štěnětem. Silnými svalovými 
kontrakcemi vytlačí fena štěně ven. Další 
štěňata následují většinou ve 
čtvrthodinových až půlhodinových 
intervalech. Dbejte na to, aby se 
s každým štěnětem vyloučilo také lůžko 
(placenta). Zůstane-li lůžko v těle matky, 
může dojít k otravě. Obyčejně fena 
instinktivně prokousne plodový obal 
a narozené štěně horlivě olíže do sucha, 
překousne pupeční šňůru a sežere část 
lůžka. Někdy je však fena tak vyčerpána 
nebo zaměstnána porodem již druhého 
štěněte, že musíte to nejdůležitější udělat 
vy sami. 
• Abyste co nejrychleji uvolnili dýchací 
cesty štěněte, protrhněte plodový obal 
blízko hlavy a očistěte štěněti hlavu 
a tlamičku. Z dutiny ústní odstraňte 
hlen. 

• Abyste mládě vysušili, třete jej silně 
ručníkem. Nemusíte být příliš 
opatrní - fena štěně olizuje také dosti 
hrubě. Třením povzbudíte krevní oběh 
štěněte. 
• První kňučení je známkou toho, že má 
štěně dostatek vzduchu. Přiložte je pak 
k bradavkám, kam se ostatně samo 
instinktivně snaží dostat. S pitím můžete 
štěněti pomoci tak, že mu vsunete 
bradavku do tlamičky a přední tlapky mu 
položíte na matčino břicho. 
• V případě, že by fena nepřekousla 
pupeční šňůru sama, převažte šňůru 
pevně nití v blízkosti břicha štěněte 
a přestříhněte ji asi 1 cm nad místem, kde 
jste ji zavázali. Zbytek pupeční šňůry 
zaschne a časem odpadne. 

Při sání stlačují štěňata tlapkami matčino břicho, a tím 
podporují tvorbu mléka (tzv. mléčný krok). 

Komplikace. Při každém porodu mohou 
nastat situace, se kterými si začátečník 
neumí poradit. Může se stát, že má fena 
sice bolesti, štěně však stále nevychází, 
nebo že plodový obal praskne již 
v porodním kanálu a štěně musí být co 
nejrychleji přivedeno na svět, či mládě po 
porodu správně nedýchá. Musíte také 
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počítat s císařským řezem. Chtěli bychom 
vám proto poradit, abyste při prvním 
porodu požádali o pomoc zkušeného 
chovatele. On ví nejlépe, v jakém případě 
se musí bezpodmínečně k porodu zavolat 
veterinář. 

Fena a štěňata v prvních třech týdnech 

Zdravá fena se během prvních tří týdnů 
dokáže postarat o svá štěňata sama. 
Mláďata krmí, pečuje o ně a udržuje je 
v čistotě tím, že požírá jejich výkaly. Do 
desátého dne jsou štěňata slepá a slyšet 
začínají až dvanáctý den. Po čichu však 
vždy najdou zdroj potravy. Předními 
tlapkami instinktivně „šlapou" v místě 
kolem matčiných mléčných bradavek, 
a řídí tak tvorbu mléka. Většinou stačí, 
když pozorně štěňata sledujete. Jinak není 
třeba se o štěňata příliš starat. Pouze 
udržujte teplotu v místnosti asi na 20 °C, 
zabraňujte průvanu a občas vyměňte 
v porodní bedničce ručníky. 
Vyrovnávání teploty. Kvůli štěňatům je 
třeba během prvních 14 dnů udržovat 
v bedničce stálou teplotu. K přitápění 
můžete použít infračervenou lampu, 
kterou zakoupíte ve specializovaném 
obchodě a zavěsíte ji ve správné 
vzdálenosti nad bedničku. My však 
používáme vždy malou výhřevnou 
podušku z elektroobchodu, na kterou 
položíme jeden nebo dva ručníky a deku, 
která vyrovnává teplo. Teplota musí být 
regulovatelná, aby výhřevný polštář nebyl 
příliš horký. Musíte také dávat pozor, aby 
fena nerozkousala elektrický kabel. 
Má-li fena málo mléka, pak krmte štěňata 
směsí z 1/3 smetany do kávy (10 % tuku) 
a 2/3 převařeného plnotučného mléka. 
Vhodné je však také sušené mléko pro 

štěňata, které si můžete obstarat v chova
telských potřebách, v lékárně nebo 
u zvěrolékaře. Ke krmení použijte 
speciální lahvičky z chovatelských potřeb 
a krmte štěňata každé dvě hodiny. 
Prostřednictvím spolku se můžete pokusit 
obstarat pro štěňata kojnou fenu. Výživa 
kojící feny by měla být vydatnější, neboť 
jsou na ni v této nové úloze kladeny větší 
nároky. Tvaroh, med, vápník a tu a tam 
vaječný žloutek jsou vhodné doplňky 
stravy. V místnosti, kde jsou štěňata, 
nedělejte hluk. Přátele, kteří by chtěli 
štěňata obdivovat, odkazujte na pozdější 
dobu. Je nebezpečí, že by cizí lidé mohli 
nechtěně zavléci ke štěňatům bakterie či 
škodlivý hmyz. 
Komplikace. V prvních 14 dnech může 
u feny dojít k poruše metabolismu 
minerálních látek, poněvadž kojením 
pozbývá značné množství vápníku. 
Záchvat, který ji postihne a který se 
projevuje neklidem, silným třesem 
a ochrnutím, se nazývá eklampsie. 
Všimnete-li si těchto příznaků, musíte 
ihned uvědomit veterináře. Jedině on 
může fenu zachránit tím, že jí okamžitě 
vstříkne kalcium. 

Vývin štěňat 

Jestliže štěňata strávila první tři týdny 
života převážně spaním a sáním mléka, 
nyní se pokoušejí o první nemotorné 
krůčky ve snaze prozkoumat své okolí. 
Svou bedničku opouštějí stále častěji, aby 
se porozhlédla po místnosti. Štěňata jsou 
od matky odstavena asi v šesti týdnech. To 
je nejdůležitější období v jejich životě, 
vtišťovací fáze. Začíná se utvářet jejich 
charakter a objevují sebe sama, ostatní 
zvířata a člověka. Všechny dojmy 
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a společenské kontakty určují jejich 
pozdější chování. V tomto období je velmi 
důležité, abyste se jim věnovali. 
Čím více si s nimi budete hrát, dotýkat se 
jich a mluvit na ně, tím užší vztah 
k člověku se u zvířat může vyvinout a o to 
více důvěry budou mít k lidem. 
Období mezi osmým až dvanáctým 
týdnem života psů nazývají odborníci 
socializační fáze. Štěňata se učí rozeznávat, 
co je hra a co je míněno vážně. Prověřují 
své společenské kontakty v potyčkách se 
sourozenci a cvičí různé vyjadřovací způ
soby - od okázalých projevů hrozby až ke 
gestům něžnosti. Matka fena plní funkci 
vychovatelky a uštědřuje občas lehké 
políčky, Jsou-li štěňata příliš rozpustilá. 
V této době je touha štěňat po učení 
největší, proto byste měli začít s jejich 
výchovou. 

Výživa štěňat 

Až asi do čtvrtého týdne přijímají štěňata 
mateřské mléko. Potom by měla být 
dvakrát až třikrát denně přikrmována. 
Přikrmujte je již zmíněnou mléčnou směsí 
spolu s hovězím mletým masem a s oves-
nými vločkami, to vše doplňujte kalciovými 
a vitaminovými preparáty. Pro změnu mů
žete přidat i hroznový cukr a med. Vřele 
doporučujeme také hotové krmivo pro 
štěňata, které je k dostání v obchodech. 
Dobré zkušenosti máme také s kašovitou 
stravou připravenou z hovězího, telecího 
a kuřecího masa se zeleninou. 
Od šestého týdne podávejte štěňatům asi 
čtyři až pět hustších jídel denně. 
Průmyslově vyrobené krmivo pro štěňata 
obsahuje všechny složky, které zaručují 
zdravý vývoj. Toto krmivo smíchejte 
s vločkami. 

Upozornění. Kousky masa v konzervách 
jsou většinou pro štěňata příliš velké, 
proto maso upravte např. pomocí 
„šťouchadla" na brambory, kterým se 
rozmělní všechna vlákna. 

Formality 

Jako člen spolku máte povinnost učinit 
následující opatření. 
Uvědomit poradce chovu. Pokud se porod 
zdařil, musíte o tom informovat do tří dnů 
poradce chovu ve svém spolku. Ten pak 
(nebo také veterinář) bude kupírovat 
štěňatům ocasy. Tento termín, prosím, 
dodržte, později kupírování ocasů není 
podle zákona o ochraně zvířat dovoleno. 
Zároveň nechte také odstranit případné 
tzv. vlčí drápy (paspárky) na zadních 
nohách, které pocházejí z dávné minulosti 
a dnes již nemají žádnou funkci. 
Zajistit registraci vrhu poradcem chovu. 
Nejdříve osm týdnů po porodu zkontroluje 
poradce vrh a provede registraci štěňat 
• tetováním a 
• zanesením do plemenné knihy 
yorkšírských teriérů některého spolku 
uznaného FCI. V této chvíli již musí být 
štěňata očkována a odčervena. 
Při tetování - většinou do uší - je každému 
mláděti přidělena nezaměnitelná číselná 
kombinace. V případě, že by se váš 
yorkšírský teriér někdy ztratil, může toto 
označení pomoci při jeho identifikaci. 
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Smysl a účel psích výstav 

Na výstavách či chovatelských 
přehlídkách posuzují porotci psy podle 
jejich vzhledu, pohybu a setrvání na 
místě. Podkladem pro jejich rozhodování 
je plemenný standard. Cílem psích 
výstav je zkvalitňování plemene 
a kontrola dosavadního chovného 
materiálu. Přestože se často mluví 
o „soutěži krásy", je na prvním místě 
zdraví psího plemene. Uvidíte-li 
yorkšírské teriéry s jejich dlouhou srstí 
upravenou podle pravidel výstavy stát na 
sametem potažených „trůnech" (kresba), 
budete možná v rozpacích. Podívejte se 
na to ještě jednou z tohoto hlediska: 
smyslem mašličky je to, aby yorkšírovi 

Předvádění na výstavě. Je třeba hodně trpělivosti, 
cviku a vytrvalosti, aby se yorkšír jevil rozhodčím jako 
vynikající. 

nepřekážela dlouhá srst v obličeji, 
a barevný sametový podstavec má 
přispět k tomu, aby pes více vynikl. 
Chůze na vodítku a poslušnost, které 
jsou vedle vnějších znaků také 
posuzovány, by měly být samozřejmostí 
i u psa, jenž se výstav neúčastní. Další, 
avšak neméně důležitý důvod 
předvádění yorkšírského teriéra na 
výstavě, je praktický. Pojišťovny se vždy 
obracejí na rozhodčí nebo na psí svazy, 
aby zjistili hodnotu psa, který byl 
usmrcen větším psem. Pokud nemá pes 
ocenění z výstav, hradí pojišťovny 
většinou pouze část pořizovací ceny, 
tedy ani ne částku dostačující na pořízení 
nového štěněte. K tomu, jakou cenu 
mělo zvíře pro svého majitele, se 
nepřihlíží. 

Druhy výstav 

Po celém světě se pořádají nejrůznější 
druhy výstav. Podle velikosti, pořadatele 
a účastníků jsou na výstavách udělována 
různá ocenění, tituly nebo čekatelství na 
titul. K těm nejdůležitějším v Evropě 
patří: 
• „Speciální výstavy", při kterých je 
posuzováno pouze jedno plemeno nebo 
více plemen svěřených jednomu klubu. 
Rozhodčí musí být velmi dobrými 
znalci těchto plemen. Proto jsou podle 
svého zaměření nazýváni speciálními 
rozhodčími. Na výstavách jsou 
udělována nejrůznější čekatelství: 
CAC (Certificat ďAptitude au Cham-
pionat) - Čekatelství národního 
šampionátu krásy (např. Německa, 
Rakouska a Švýcarska), šampionátu 
mladých psů, nebo čekatelství titulu 
šampióna. 
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Také titul Klubový vítěz nebo Nejhezčí 
mladý pes v klubu má obzvláště vysokou 
hodnotu. Čekatelství šampionátu (CAC) 
bývá udělováno pouze v rámci 
jednotlivých států/zemí. 
Podmínky jsou v jednotlivých zemích 
odlišné, většinou však čtyři čekatelství 
od tří různých rozhodčích (s časovým 
odstupem od 1 roku mezi prvním 
a posledním dosažením čekatelství) 
znamenají postup. 
• „Všeobecné výstavy", kterých se 
mohou zúčastnit psi všech plemen a při 
kterých mohou dosáhnout výhradně 
čekatelství národního titulu (jako při 
speciálních výstavách). 
• „Mezinárodní výstavy", kterých se 
mohou zúčastnit psi všech plemen. 
Při tomto druhu výstav může pes 
získat CACIB (Certificat ďAptitude 
au Championat International de 
Beauté) - čekatelství důležité pro získání 
titulu Mezinárodní šampión krásy. Čtyři 
tato čekatelství musejí být nejméně od 
tří různých posuzovatelů a ze tří různých 
zemí (jedno z nich musí být ze země, kde 
má majitel psa trvalé bydliště). Mezi 
udělením prvního a posledního 
čekatelství musí uplynout minimálně 
jeden rok a jeden den. Potom obdrží pes 
titul „Interchampion FCI". 

Výstavní třídy a hodnocení 

Pro zařazení do výstavní třídy je 
rozhodující věk psa a dosavadní získané 
tituly. 
• Ve třídě dorostu mohou být 
vystavováni psi od dokončeného 
6. měsíce až 9. měsíce života. Ocenění 
z této třídy nejsou uznávána pro založení 
chovu. 

• Ocenění ze třídy mladých (9 až 18 mě
síců), třídy otevřené, pracovní a třídy 
vítězů (od 15 měsíců) mohou být použita 
jako doklad k založení chovu. Z těchto 
tříd jsou zadávána také čekatelství CAC, 
CACIB, Junior CAC. 
• Ve třídě vítězů a šampiónů mohou být 
vystavováni jen psi s uznaným titulem 
vítěze. 
• Existuje ještě také třída veteránů pro 
všechny yorkšíry, kteří překročili 8. rok 
života, chovatelské skupiny, a třída 
mimo konkurenci. 
• Zařazení do jednotlivých tříd je 
v každém spolku jiné (také zadávání 
čekatelství) a čas od času se mění. 

Péče pro výstavu. Pes působí upravenějším dojmem, 
odstraníte-li mu pomocí speciálního holicího strojku 
chlupy z horní třetiny uší. 

Hodnocení. Každý vystavovaný pes 
obdrží ohodnocení (známku) a posudek 
(zprávu rozhodčího, posuzovatele): 
• „Výborná" smí být přiznána jen tomu 
psovi, který se značně přibližuje ideálu 
standardu, který má vyrovnanou povahu 
a prvotřídní postoj. 
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• „Velmi dobrá" se přiznává takovému 
psovi, který má stejné přednosti. 
Prominou se mu však některé drobné 
chyby. 
• „Dobrá" se uděluje psovi, který má 
znaky svého plemene, avšak vykazuje 
chyby. 
• „Dostatečná". Tuto známku obdrží pes, 
který nedostatečně odpovídá patřičnému 
standardu, popřípadě jehož tělesnému 
vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho. 

Předpoklady pro výstavu 

Chcete-li svého yorkšíra vystavovat 
poprvé, zúčastněte se s ním nejraději 
„speciální výstavy". V těchto menších, 
přehlednějších poměrech se snáze 
uplatníte. Zpravidla tam panuje 
domáčtější atmosféra než na velkých 
přehlídkách. Také rozhovory s jinými 
vystavovateli se tam lépe navazují. 
Nejprve se jděte na výstavu podívat jako 
diváci, prohlédněte si krásná zvířata 
a s celou věcí se obeznamte. (Abyste se 
mohli psí výstavy zúčastnit, nemusíte být 
majiteli psa.) Vystavovatelé vám rádi 
zodpoví vaše dotazy - pokud právě 
nemusí připravovat svého psa. Místa 
a termíny konání se dozvíte v psím 
spolku. Pro účast je zapotřebí: 
• Včasné přihlášení - formuláře obdržíte 
v psím spolku. V přihlášce musíte uvést 
jméno psa a jména jeho rodičů, číslo 
v plemenné knize a datum narození. Dále 
pak adresy chovatele a majitele. 
V přihlášce musí být udána také třída, do 
níž by měl být pes přihlášen (strana 66). 
• Zaplacení účastnického poplatku, jehož 
výše se v různých případech liší. 
• Rodokmen a mezinárodní očkovací 
průkaz. 

Péče o výstavního psa 

Jestliže chcete svého yorkšíra předvádět 
na výstavách, musíte na jeho péči 
vynaložit o něco více úsilí. Nepěstěný 
pes je urážkou pro rozhodčího, který jej 
má hodnotit. 

Natáčení srsti 
Obzvláště velký důraz je u yorkšírských 
teriérů kladen vedle zdravé anatomie 
také na srst, proto byste jí měli věnovat 
zvláštní péči. 
Abyste srst ochránili, pravidelně ji 
olejujte a prameny natáčejte na papír. 
Srst může lépe růst a netřepí se. Tak 
můžete zabránit např. tomu, aby si pes 
okusoval srst kolem tlamy, když žere. 
Jelikož kvalita srsti a její struktura 
může být dědičná, stojí za to si ověřit, 
zda má pes zdravou srst. Srst, která 
vyroste jen po určitou délku a potom se 
láme a třepí, není zdravá. U psa, který 
nemá srst natočenou, se srst třepí sama 
a mít takovou srst pod kontrolou je 
téměř nemožné. Praktické je natáčet 
srst také samcům, aby se srst po 
stranách při zvedání nožičky tolik 
nezašpinila. 
Nezaměňujte však toto natáčení srsti 
s „kadeřením". Srst se natáčí jen proto, 
aby byla uchráněna. Vystavovaný pes 
nesmí mít kudrnatou srst, po vyfénování 
musí být natočená srst opět zcela hladká. 
Máte-li již od počátku vystavovatelské 
ambice, měli byste psa na tuto proce
duru zvykat již od devátého až desátého 
měsíce života. 
Laikům může yorkšír v natáčkách 
připadat poněkud nezvykle, ale můžeme 
vás ubezpečit, že naši psi se „v natáč
kách" cítí právě tak dobře jako bez nich. 
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S yorkšírem na výstavu 
K natáčení srsti potřebujete ještě další, 
speciální pomůcky (dostanete je 
v potřebách pro chovatele nebo 
v zásilkových obchodech): 
• olej, např. na bázi norkového oleje, 
speciálně vyráběný pro péči o srst 
yorkšírských teriérů. Pokud tento olej 
neseženete, můžete jej krátkodobě 
nahradit také vlasovým olejem z kořenů 
lopuchu. Jako nádobka vám poslouží 
vhodná lahvička s jemným 
rozprašovačem. 
• zásaditý natáčkový papír, který si 
můžete objednat ve speciálních 
zásilkových obchodech ve velikosti 
19 x 25 cm. (Obyčejný hedvábný papír 
srsti škodí.) 
• speciální šampon, 
• balzám, který srst a kůži promastí, 
působí antistaticky a zanechá srst lesklou. 
• gumičky ve speciálních velikostech. 
Jak postupovat. Poté, co jste srst zbavili 
zplstnatělých uzlíků a pročesali ji, 
postříkejte ji olejem určeným k natáčení. 
• podélně složte natáčkový papír na 
polovinu, 
• vložte do připraveného papíru pramen 
chlupů (fotografie, strana 56) a složte jej 
podélně kolem pramene. Pramen 
společně s papírem držte pevně u kořene. 
• papír s pramenem chlupů neustále držte 
tak, aby byl podélně přeložen na 
polovinu, a překládejte jej jako 
„harmoniku" ve směru od konečků ke 
kořínkům, 
• nakonec papírovou natáčku stáhněte 
gumičkou (ne příliš pevně). 
Podívejte se na stranu 56, abyste věděli, 
jak máte srst rozdělit. Srst po těle i na 
hlavě by měla být rovnoměrně 
„zabalena" po obou stranách pěšinky. 
Natáčky denně kontrolujte a v případě, 
že jsou okousané, uvolněné nebo velmi 

znečištěné, vyměňte je. Většinou se 
všechny natáčky obnovují jednou až 
třikrát týdně. 
Rozvinutí natáček. Ráno před výstavou 
psovi natáčky sundejte, vykoupejte ho 
a vyfénujte mu srst (strana 41). Občas 
zastříhněte konečky chlupů, aby se 
netřepily. Abyste dosáhli rovnoměrné 
délky, postavte yorkšíra na stůl a srst 
zastříhněte podél okraje stolu. Psa však 
pevně držte, aby ze stolu nespadl. 

Péče o uši 
Srst na horní třetině ucha musíte oholit 
(kresba, strana 66). Používáme k tomu 
malý holicí strojek na baterie, kterým 
opatrně jezdíme podél vnitřní strany ucha 
a po jeho vnějším okraji. Vnější okraj 
zastřihujeme malými nůžkami. Psa 
zvykněte na tento přístroj, je možné, že 
ho bude bzučení strojku zpočátku rušit. 

Další přípravy 

Abyste mohli svého yorkšíra předvádět 
na výstavě, potřebujete přepravní box, 
který pomocí sametového přehozu 
změníte na box výstavní. Na něm by se 
měl váš pes předvést podle pravidel 
a s rovnými zády (kresba, strana 65). 
Dále by měl umět plynně chodit na 
vodítku a nechat se uchopit porotcem, 
aby mohl kromě jiného zkontrolovat 
psovi chrup. Pokud chcete vystavovat 
častěji, nacvičujte s yorkšírem tyto věci 
již od časného věku (asi od 6. měsíce 
života). Z trénování učiňte hru a váš 
yorkšír na ni určitě s nadšením přistoupí. 
Připravit psa na výstavu může dát 
mnoho práce. Nebuďte však zklamáni, 
nebudou-li výsledky, jichž váš pes dosáh
ne, odpovídat úsilí, které jste vynaložili. 
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Věcný rejstřík 
anální kontrola 39 
- žlázy 43 
apatie 51 

balkón 31 
bezvědomí 50, 52, 53, 57 
bílkoviny 45 
blechy 54 
- obojek proti blechám 54 
bradavky 61, 62 
březost 60 
- délka 60 
- zdánlivá 60, 61 
břicho, nafouknuté 53 
bylinky 46 
byt 5 

CAC 65, 66 
CACIB 66 
cesta 32 
- autem 20, 33 
- letadlem 
- lodí 33 
- „mořská nemoc" 33 
- vlakem 33 
cestovní lékárnička 33 
cestování 17, 51 
císařský řez 62 
Clydesdale teriér 7 
culík 40 

čekatelství 65, 66 
čelo 8, 50 
Čenich 35, 50 
Čenichání 36 
červi 17, 53 
česání 40 
čich 34, 57, 63 
Čisticí prostředky 31 

degenerace 6 
délka života, očekávaná 57 
děti 11, 32 
- bezpečnost 31 
dieta 52 
- plán 47 
domácí zvířata, jiná 14 
dopravní prostředky, 

veřejné 30 
dovolená 32 
- obstarání hlídání 33 
drápy 43 
- péče 43 
- střihání 43 
drůbež 46 
držení 11,12 
dveře 31 
dýchání, rychlé 34, 53 

eklampsie 63 
elektrická zásuvka 31 
elektrokabel 31 

FCI17 
fena 13 
fénování 41 
fraktura lebky 31, 52 

gumičky 19 

Halifax teriér 7 
hárání 59, 60 
-délka 13 
- suché 60 
historie plemene 6 
hlasové projevy 35 
hlava 8 
- třepáni hlavou 48, 52 
hmat 35 
hodnocení 66 
homeopatie 57 
horečka 49, 50 
hovězí maso 46 
hra 23, 30 
hrabání 39 
hračky 19 
hřbet (záda) 50 
hřeben 19 
hřebíky 31 
Huddersfield Ben 7 

chemické prostředky 
k hubení plevele 31 

chemikálie 31 
chlad od podlahy 21 
chov 58 
- dozorce chovu 64 
- formality 64 
- chovatelský řád 58, 60 
- kniha chovu 64 
- poradce chovu 7 
- přehlídka 59, 65 
- způsobilost k chovu 

58,59 
chovatelská přehlídka 
- speciální 65, 67 
- mezinárodní 66 
chovná stanice 64 
- jméno 21 
chuť 34 
chyby v držení těla 23 

infekční nemoci 49 
infračervená lampa 63 

játra 45, 46 
- nakažlivý zánět 50 

jazyk 34, 35 
jed 53 
- na slimáky 31 
jehly 31 
jídla, kořeněná 47 
jízdy 20 
jméno 21 

kabátek 43 
kapátko 52 
kartáče 19, 40 
kastrace 13 
kašel 49 
Kennel Club 6 
klešťový skus 59 
klíšťata 54 
- kleštičky na odstraňování 

klíšťat 54 
klub 43, 58 
koberec, Čištění 24 
kočičí popruhy 51 
- záchod 24 
kojná fena 61, 63 
kolenní kloub 50 
kontakt s jinými psy 36 
kontrakce, svalové 62 
kosti 46 
kostní moučka 60 
koupání 38, 41 
koupě 14, 15 
kousání 48 
- vzteklé 51 
krátká srst 41 
krmení 44 
- doba 44 
- pravidla 47 
krytí 60 
- poplatek 59 
- samec 59 
- termín 60 
křeče ve svalech 53 
kukaň, plyšová 18, 22, 28 
kupírování 64 

látková výměna 47 
léčitel zvířat 57 
ledviny 46 
leptospiróza 50 
loketní kloub 50 
loudění u stolu 26 
lupy 42 
lůžko (placenta) 62 
lýtková kost 50 

maso 45, 46 
- hovězí 46 
- vepřové 46 
masový chov 15, 16,17 

mateřské teplo 22 
měření pulzu 49 
milosrdná smrt 57 
minerály 45, 46 
„mini" 16 
mléčné bradavky 62, 63 
- zuby 42 
mléko 47, 63, 64 
- tvorba 62, 63 
močení 24, 36 

nadváha 47 
nájemní právo 12 
náklady 11 
napomenutí 23 
natáčení srsti 13, 61, 67 
navazování kontaktů 

10 
nebezpečí zřícení 31 
nebezpečí, seznam 31 
- zdroje nebezpečí 20 
nemoci, infekční 49 
- prevence 48 
- příznaky 48, 49, 50, 

51,52,53,54 
nos (čenich) 34 
nošení 20 
nůžkový skus 59 

obezita 47 
obchod potravinami 30 
obilné produkty 46 
obličej 34 
obojek 18 
- nácvik 25 
obranyschopnost 

organismu 48 
ocas 8, 36, 50 
ocenění 58 
oči 8, 34 
- péče 42 
očichávání 39 
očkovací průkaz 15,17, 32 
očkování 48 
- základní 16, 17 
odčervení 17, 53 
odčervovací kúra 48 
ochrana zvířat 12 
ochrnutí 52 
otrava 31, 53 
otřes mozku 31, 52 
ovoce 46 

pád 31 
pachové značky 36 
Paisley teriér 7 
pálení 6, 8 
pánev 50 
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Věcný rejstřík 
paraziti 
- vnější 53 
- vnitřní 53 
parvoviróza 51 
páření 60 
paspárky 64 
péče 40 
- na výstavu 67, 68 
- o drápy 43 
- o chrup 42 
- o oči 42 
-o srst 40, 41, 42, 54, 67 
- o tlapky 42 
- o uši 42, 68 
- prostředky 19 
- v zimě 43 
pelíšek (kukaň) na spaní 18, 

22,28 
pěšinka 40 
Plemenný standard 7, 8, 

65 
plíce 45 
plnohodnotná strava 45 
plodnost 59 
plodový obal 62 
podávání léků 49 
podkus 59 
podlaha, chladná 21 
podlehnutí 39 
pohlavní pud 13 
pohovka 31 
pohyb 9, 29 
pochvala 23 
pojištění povinné 12, 13 
- zdravotní 12, 72 
pokoření 39 
poleptání žíravinou 31 
poplatky za psa 12,14 
porod 62 
- průběh 62 
- přípravy 61 
- termín 60, 61 
porodní bednička 61, 63 
- bolesti 62 
poruchy sluchu 35 
pořízení psa 14,15 
- kupní cena 18 
- kupní smlouva 17 
- pořizovací cena 11 
- věk psa 16 
postavení v hierarchii 39 
potní Žlázy 34 
potrestání 23 
povaha 5 
povely 23, 25, 26 
povinné pojištění 12,13 
prací prášky 31 
právní otázky 12 

procházka 29, 36 
- po městě 30 
prokrvení 40 
prostředky k hubení Škůdců, 

chemické 31 
proutěný košík 18 
prsty 50 
průjem 22, 47, 48, 49, 51, 53 
- krvavý 51 
průvan 20, 21, 31 
první pomoc, veterinární 57 
předci 6 
předkus 59 
překlopené uši 8 
přeprava zvířat 57 
přepravní box 18,19, 20, 68 
přírodní léčitelské metody 57 
psí penzión 33 
- spolky 7 
- suchary 44 
- výstava 65 
psinka 49 
pupeční šňůra 62 
původ 6 
pysky (tlama) 35, 50 

rána, řezná 31 
restaurace, návštěva 30 
revír 36 
rodokmen 15, 17 
rostlinná strava 45, 46 
rostliny, jedovaté 31 
rozhodčí na výstavě 65 
sám doma 26 
samec 13 
„sáňkování" (klouzání 

po zadečku) 43, 53 
sátí 62 
schody 31 
skákání 31 
- přes překážky 32 
skus 8 
- podoby 59 
- postavení 17 
sladkosti 47 
slinění 51 
sluch 35, 57 
smyslové vjemy 34 
socializační fáze 64 
srdce 45, 46 
srst 8, 40,41,67 
- oplachování 19, 68 
-péče 40, 41, 42, 54, 67 
- roztoči 42 
- sponka 19 
- struktura 8,12, 41, 68 
-šampon 19, 41, 68 
- výměna 5 

stálé místo 21 
standard 7, 8 
stáří 57 
sterilizace 13 
stop 8 
stopové prvky 46 
strava, domácí 45 
střepy 31 
střevní potíže 51 
střevní rovnováha 45 
suchá strava 45 
sůl 46 
svazování kštice 41 
svilušky 54 

šampión 36, 66 
šampon 19, 41, 68 
škrábání 48, 52, 54 
škrkavky 53 
škytavka 53 
štěkání 29 
štěňata 13,62, 63 
- kupované krmení 64 
- sušené mléko 63 
- trénink 24 
- vývoj 63 
- výživa 64 
- zprostředkování 15 
štuttgartská nákaza 

(leptospiróza) 50 

tasemnice 53 
taška na psa 30 
tělo 
- držení 8 
- řeč 35 
- stavba 8, 50 
teplota 48 
- měření 49 
- vyrovnávání 63 
teriér 
- skotský 7 
- trpasličí 8 
tetování 35 
tlapky 35, 50 
- péče 42 
topení 21 
trus 47, 51, 52 
- krev v trusu 48 
tvaroh, nízkotučný 46 

účinné látky 45, 46 
udržování čistoty na 

ulicích 12, 24, 29 
-v místnosti 21, 23, 57 
uhlovodany 45 
umístění 11 

únava 52 
úraz 57 
- nebezpečí 25, 30 
uši 8, 35, 36, 50 
- maz 52 
- péče 42, 68 
- podávání ušních kapek 

52 
- roztoči 52 
- signály 35 
- svěšené 8 
- podoby 15 
- zánět 52 
úžeh 53 

váha 8 
vápník (kalcium) 46, 63 
varlata 17 
věk při koupi 16 
velikost 8 
ventilátor, teplovzdušný 

41 
vepřové maso 46 
veřejné dopravní 

prostředky 30 
vitaminy 46, 60 
vlčí drápy 64 
vlk 34, 45 
voda 19, 22, 44, 45, 60 
- miska na vodu 18 
- z vodovodu 19, 44 
vodítko 18 
- chůze na vodítku 25, 68 
- nácvik 25 
- nasazování 24 
vousy 40 
- česání vousů 44 
vrh 62 
- registrace 64 
všeobecná výstava 66 
vůdce smečky 23 
výbava 11,18 
výfukové plyny 30 
výhřevná poduška 63 
výchova 22, 64 
- základní pravidla 23 
vyměšování 24, 29, 33 
vymknutí čéšky 52 
výstava 65 
- box na výstavu 68 
- druhy výstav 65 
- předvádění na výstavě 65 
- příprava na výstavu 67, 68 
- příprava srsti na výstavu 

56, 67 
- rozhodčí 7, 65 
- třídy, zařazení 66 
- vodítko na výstavu 18 

70 



Vítkova 10,186 21 Praha 8 
tel.: 02/231 93 18-19 

fax: 02/2481 1059 
e-mail: vasut@mbox.vol.cz 

internet: www.trilog.cz/vasut 

mailto:vasut@mbox.vol.cz
http://www.trilog.cz/vasut


Věcný rejstřík/Adresy 
výživa 44 
- druhy 45 
- chyby 47 
- matky feny 60, 63 
- plán 15, 17 
- štěňat 64 
vzhled, všeobecný 8 
vzteklina 51 
- očkování 32 

Waterside teriér 6 

zácpa 47, 52 
zadeček, čištění 43 
zadní noha 8 
zahrabávání 39 
základní očkování 16 
základní výbava 18 
zásah elektrickým proudem 

31 
zásilkový obchod 16 
zbytky jídla 44 
zdánlivá březost 60, 61 
zdraví 48 
zdravotní pojištění 12, 72 
zelenina 46 
zimní péče 43 
zkoušky šikovnosti 29, 32 
zlomená noha 31 
zlomený vaz 31 
zlozvyky 22, 25, 26, 29, 30 
značkování 13, 36 
znaky typické pro 

plemeno 8 
způsoby chování 35 
změna stravy 17, 22 
zrak 34 
- selhání 57 
ztráta chuti k jídlu 50, 53 
zuby 8, 42 
- chrup 8 
- péče 42 
- postavení 59 
- výměna 26, 42, 59 
zvedání 20 
zvěrolékař návštěva 55, 57 
- přeprava 57 
zvěřina 46 
zvlněný hřbet (kapří záda) 

23 
zvracení 48, 49, 50, 51, 52, 

53 
zvykání 20 

žaludky 45 
židle 31 
žízeň 44, 50 
žloutek 46 

žloutenka 50 
žrádlo 19, 44 
- druhy 45 
- hotové 45 
- místo 44 
- množství 44 
- mokré 18 
- nádoby 18 
- náklady 11 
- nevhodné 46 
- odmítání 48, 51 
- polosuché 45 
- psí konzervy 45 
- rostlinná strava 46 

. - suché 45 
- vločky 45, 46 

Českomoravská 
kynologická unie 
U Pergamenky 3 
170 00 Praha 7 

72 

Adresy 
Českomoravský klub 

chovatelů yorkšírských 
teriérů 
Dana Tučkova 
Sartoriova 60 
169 00 Praha 

Yorkšír teriér klub 
Jaroslava Rutschová 
U Vodárny 16 
130 00 Praha 3 

1. CZ Yorkshire club 
Jana Tothová 
Rokycanova 604 
282 01 Český Brod 

Důležité upozornění 
TATO příručka pojednává o pořízení, výchově 
a chovu yorkšírského teriéra. 
Autoři spolu s nakladatelstvím považují za důležité 
poukázat na to. že se pravidla pro chov uvedená 
v. této knize vztahuji především na normálně 
vyvinutá štěňata z dobrého chovu. tedy na zdravá 
charakterově nezávadná zvířata. 
Pokud si pořídíte dospělého psa, musíte si být 
vědomi toho, že je takovýto pes již značně 
ovlivněn tím, co zažil s lidmi a jaké má s nimi 
zkušenosti. Takového psa byste měli velmi dobře 
pozorovat hlavně jeho chováni k lidem Meli 
byste si také prohlédnout dosavadního majiteli 
Pokud pes pochází zpsího útulku. může se to 
případně na něm projevit. Existuji psi. klen se na 
základě špatných zkušeností s lidmi snaží na sebe 
obrátit pozornost a mohou mil i sklony ke 
kousáni, rakových psu by se měli ujmout pouze 
lidé. kteří mají zkušenosti s chovem psů. Také 
u dobře vychovaných psú. kteří poznali tu nejlepší 
péči. se může přihodil, že způsobí škodu na cizím 
majetku či dokonce způsobí nehodu nebo neštěstí. 
Uzavření pojistky na psa můžeme jen doporučit. 
Je to ve vašem vlastním zajmu 
Některé nemoci a paraziti jsou přenosné také na 
člověka (strany 48 až 57). jeví-li váš pes známky 
nemoci strana 48). měli byste se bezpodmínečně 
obrátit na zvěrolékaře a jít také sami. máte-li 
pochybnosti, k lékaři. 

Yorkšír při hře. 
Tento poněkud větší typ neodpovídá standardu. 





Yorkšírského teriéra chovejte s láskou a pochopením 
Odborníci na yorkšírské teriéry Armin Kriechbaumer a Jurgen Grúnn, objasňují, jak 

o tyto psy náležitě pečovat, a radí, jak je vychovávat, krmit a udržovat v dobrém 
zdravotním stavu. Zvláštní oddíl obsahuje rady a doporučení určené zájemcům o chov 
yorkšírských teriérů. Publikace je doplněna 20 barevnými fotografiemi a 20 kresbami. 


