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IRSKÝ GLEN OF IMAAL TERIÉR
(IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER)
ZEMĚ PŮVODU: Irsko
DATUM PUBLIKACE
STANDARDU: 27.01.2001.

PŮVODNÍHO

PLATNÉHO

VYUŽITÍ: Stejně jako všichni ostatní teriéři muselo i toto malé
houževnaté plemeno lovit jezevce a lišky a udržovat výskyt krys
na minimu. Nyní je z něho laskavý a učenlivý rodinný pes.
KLASIFIKACE FCI:

Skupina 3 teriéři.
Sekce 1
vysokonozí a středně
velcí teriéři.
Bez pracovních zkoušek.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Glen of Imaal teriér
nebyl stejně jako mnozí ostatní psi ze skupiny teriérů až do
poloviny 19. století lovci příliš uznáván. Jedná se však spíše o
staré plemeno, které bylo dlouhou dobu značně ignorováno, než
o výsledek chovatelských pokusů pozdější doby. Pokud se místa
výskytu týče, je do značné míry omezeno na ponurou oblast
Glen of Imaal. Rolníci této oblasti, kteří pocházeli z vojáků a v
16. a 17. století získali jako odměnu za služby poskytované
Britské koruně půdu, museli uplatnit veškerou svou přirozenou
chytrost a dovednost, aby v této drsné krajině přežili. Pes, který
nebyl schopen se v každodenním boji o existenci prosadit při
práci, nemohl být tolerován. Dlouhé hodiny musel pohánět kola
a často byl nasazován proti ostatním psům v rámci pochybného
sportu psích zápasů; tento obyčej však již nyní patří minulosti.

Dříve než se Glen of Imaal teriér objevil na výstavách psů,
vyvíjel se po generace tvrdé práce v silného statného psa, jakého
známe dnes. Irský Kennel klub toto plemeno oficiálně uznal
v roce 1933 a brzy poté byl založen klub, který je propagoval.
CELKOVÝ VZHLED: Středně velký pes se středně dlouhou
srstí, velmi silný, na svou velikost působí velmi hmotným
dojmem.
DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Trup je delší, než činí výška psa, a je nízko při zemi.
CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: Aktivní, živý pes, při práci
tichý. Hravý a čilý, na výzvu velmi odvážný, jinak mírný a
učenlivý. Vyzařuje velkou osobnost; díky věrné a laskavé
povaze je velmi příjemným domácím psem a společníkem. Glen
of Imaal se prý méně snadno vzruší než ostatní teriéři, přesto je
vždy připraven k pronásledování, je-li k tomu vyzván.
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Dobré šířky a přiměřené délky.
Stop: Výrazný.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá.
Tlama: Silná, směrem k nosu se zužuje.
Čelisti: Silné.
Zuby: Zuby zdravé, pravidelné, silné a dobré velikosti. Nůžkový
skus.
Oči: Hnědé, středně velké, kulaté a posazené daleko od sebe.
Světlé oči by měly být penalizovány.

Uši: Malé, růžovité nebo polovztyčené při vzrušení; v klidu
položené vzad. Plně svěšené nebo vztyčené ucho je nežádoucí.
KRK: Velmi svalnatý, přiměřeně dlouhý.
TRUP: Hluboký a dlouhý, delší než činí výška psa.
Horní linie: Rovná.
Bedra: Silná.
Hrudník: Široký a silný, žebra dobře klenutá.
OCAS: Kupírovaný. Silný u kořene, správně nasazený a vesele
nesený. Štěňatům se ocasy kupírují na polovinu délky.
V zemích, kde je kupírování zakázáno zákonem, je povolen
přirozený (nekupírovaný) ocas.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Plece: Široké, svalnaté, dobře dozadu uložené.
Přední běhy: Krátké, sudovité a silných kostí.
Tlapy: Kompaktní a silné, s okrouhlými polštářky. Tlapky
hrudních končetin se v nadprstí lehce vytáčejí.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné a dobře osvalené.
Stehna: Dobře osvalená.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: Nejsou vtočená dovnitř ani vybočená ven.
Tlapy: Kompaktní a silné, s okrouhlými polštářky.
CHODY/POHYB: Pohyb volný, krok není vysoký. Prostorný
pohyb bez námahy a s dobrým posunem zezadu.
OSRSTĚNÍ

SRST: Středně dlouhá, hrubá srst s měkkou podsadou. Může
být upravována, aby dodávala tělu úhledné linie.
BARVA:
• Modrá žíhaná, avšak ne přecházející do černé.
• Pšeničná od světle pšeničné barvy po zlatočervený odstín.
• Štěňata po porodu obvykle odpovídají svému typu – jsou
modrá, pšeničná, načervenalá. Světleji zbarvená štěňata
obvykle mívají inkoustově zbarvenou modrou masku a modrý
pruh může být také na hřbetě, na ocasu a na uších. Tyto
tmavé znaky s dospíváním psa světlají.
VELIKOST A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: Psi: Maximálně 35,5 cm (14").
Feny: přiměřeně méně.
Psi: 16 kg (35 lbs).
Hmotnost:
Feny: přiměřeně méně.
VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí
posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném
poměru k jejímu stupni závažnosti.
• Svěšené uši.
• Předkus, podkus.
• Příliš krátký trup.
• Rovná fronta.
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
• Barva černí s pálením.
• Úzká tlama.
Pozn.: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá
varlata, nacházející se zcela v šourku.

