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De Český Teriér
Ergens tussen de Schot en de Sealyham in…

… een kunstenaar wordt, door de eeuwen heen, het uiterlijk van honden
vastgelegd. Of het nu de 14de-eeuwse graveurs zijn, 18de-eeuwse schilders
of fotografen in onze tijd, zij laten honden door hún ogen zien.
ONZE HOND kijkt naar de uiterlijke ontwikkelingen van (ras)honden door
de eeuwen heen. Niet langs afgesleten paden maar off the beaten track, met
een vleugje historie voor het goede begrip.
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De grondleggers van de Český Teriér: de
Schotse Terrier en de Sealyham Terrier.
(Foto: Wikiwand).

(1926). Net zoals bij voornoemde
rassen ontstaat de Český Teriér,
een creatie van de Tsjech
František Horák, met als doel een
betere jachthond te krijgen.
Functionaliteit gaat voor alles.

‘LOVU ZDAR’

Er zijn diverse rashonden in de
geschiedenis die hun bestaan te
danken hebben aan één persoon.
Denk maar aan de Korthals
Griffon van Eduard Karel Korthals
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(circa 1870), de Poedelpointer van
‘Hegewald’ (1881), de Schillerstövare van Per Schiller (circa 1886)
en de Dogo Argentino van de
gebroeders Nores Martinez

In 1932 koopt Horák een Schotse
Terrier, ‘Amis z Kozéne Hory’. Op
de omslag van het tijdschrift ‘Pes’
(‘Hond’) heeft hij een afbeelding
van dit ras gezien. Omdat zijn
ervaringen bij het jagen met deze
hond, op vossen, dassen en
hazen, positief zijn, besluit hij in
1938 met de Schot te fokken.
Zijn kennel noemt hij ‘Lovu zdar’,
vergelijkbaar met het Duitse
‘Weidmannsheil’.

PORTRET
HELDER IDEE
Cruciaal in de geschiedenis van de
Český Teriér is Horáks ontmoeting met Červenka, een fokker
van Sealyham Terriers. Samen
filosoferen ze over een ras ‘…
ergens tussen de Schot en de
Sealyham in.’
Bruikbaarder en succesvoller in
het veld, een ras dat beter in de
hand kan worden gehouden,
beter in een pack kan werken en
in gaten kan kruipen die voor de

Zijn de beschuldigingen dat
rashondenfokkers ten prooi zijn
gevallen aan de eisen van de markt
terecht? Hebben fokkers met
overdrijvingen de gezondheid van
de hondenrassen bewust op het
spel gezet? Dat is het verwijt dat
tegenstanders van rashonden
laten horen.
ONZE HOND toont de uiterlijke
ontwikkelingen van (ras)honden.

BUGANIER URQUELLE
(sealyham)

SCOTCH ROSE
(scottie)

BALDA
Lovu zdar
JASANS
Amorous Artileryman
(sealyham)

DIANA
Lovu zdar

FENKA
Lovu zdar

FANTOM
Lovu zdar

De teef ‘Donka Lovu Zdar’ (onder;
Schotse Terrier) wordt gedekt door
de reu ‘Buganier Urquelle’ (boven;
Sealyham Terrier).

De Schotse Terrier en de Sealyham
Terrier op een schilderij van Lilian
Cheviot (circa 1876-1936), een
Britse kunstenares, die rond de
wisseling van de 19de naar de 20ste
eeuw exposeert.

SCOTCH ROSE

HALALI
Lovu zdar

FANTOM
Lovu zdar

JAVOR
Lovu zdar

JAVOR
Lovu zdar

CHABRÁ
Lovu zdar

MRAK
Lovu zdar

LOVKA
Lovu zdar

LAPKA
Lovu zdar

ULRIKA
Lovu zdar

URUNA
Lovu zdar

ABEL
Lovu zdar

TRYSK
Lovu zdar
ESO
Lovu zdar
(ABBA
z Novomlýnské
přehrady)
(AXA
z Novomlýnské
přehrady)

CEDRO
Bohemicus

ALFI
Torpédo

De opbouw van het ras.
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Een creatie van de
Tsjech František Horák

De schepper van het ras, František
Horák en een pup met de zo
gewenste hangende oren.

František Horák (1909-1996)
vervult diverse functies in de
Tsjechische kynologie en is verbonden aan de Academie van Wetenschappen in Praag. Behalve kynoloog, geneticus, honden- en
paardenfokker is hij ook allround
FCI keurmeester.
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Tekening van Oldrich Mikulas Dufek. František Horák en zijn Český Teriér
Int. Kamp. ’Chlap Lovu zdar’, de laatste door Horák gefokte kampioen,
eigendom van Katherine Eckstrom. (Tekening van Mikhail-Misha Lavrenko).
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Frantisek Horák wil een terrier met
praktische hangoren, een zachte
vacht en een zachtaardiger
karakter dan de meeste terriers.

De eerste Český die een kampioenstitel heeft is Horáks eigen ‘Javor Lovu
zdar’. Deze reu verschijnt in 1959 buiten mededinging op de tentoonstelling in Liberec (het voormalige Reichenberg). Javor staat model bij het
schrijven van de rasstandaard.

Schot en de Sealyham te klein zijn.
Beide heren zijn van mening – en
die is juist – dat de Schot en de
Sealyham zijn ontstaan door het
fokken en selecteren van diverse
types terriers, die in de 18de en
19de eeuw in Schotland en Engeland voorkomen. Het moet daarom
mogelijk zijn om deze relatief jonge
rassen te kruisen en daaruit de
beste kwaliteiten te selecteren voor
een nieuw ras. Horák heeft een
helder idee voor ogen hoe zijn
nieuwe terrier er in grote lijnen
moet uitzien: klein, intelligent,
elegant en vooral minder agressief
dan zijn Schotse Terrier.

ze in het veld beter zijn te sturen.
De eerste kruising vindt plaats in
1949; dat wordt nu gezien als het
geboortejaar van de Český Teriér.

De teef ‘Donka Lovu Zdar’ (Schotse
Terrier) wordt gedekt door de reu
‘Buganier Urquelle’ (Sealyham
Terrier). Drie pups worden geboren; één reutje blijft in leven:
‘Adam Lovu zdar’, die als nummer 1
in het privé stamboek van Horák
wordt ingeschreven. Adam heeft
een gestroomde, half ruigharige
vacht, noch staande, noch hangende oren (‘halfhangend’), die groter
zijn dan bij de Schotse Terrier.
Horák besluit de oren operatief
hangend te maken en test de
jachteigenschappen van de hond.
Daarna meldt hij zijn experiment
bij de Tsjechische Terrier Club en
vraagt toestemming om het
nieuwe ras Český Teriér te mogen

GOEDE NEUS
In 1940 bezit Horák een Sealyham
teef, ‘Joyful Juta’; een tweede
koopt hij bij de Duitse fokker
en keurmeester Dr. Prinzing en
een derde in Klánovice, Horáks
woonplaats. De eigenschappen
van de Sealyhams zijn vooral
hun goede neus en dat

Chlap Lovu Zdar. Eigendom van Katherine Eckstom. De afbeelding is
gemaakt door Mikhail-Misha Lavrenko.
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noemen. Helaas wordt Adam in
1951 door een onvoorzichtige
jager doodgeschoten!

‘STEENKOOLGRIJS’
In 1950 herhaalt Horák zijn
poging van 1949; de Schotse
Terrier teef ‘Scots Rose’ wordt
gedekt door dezelfde Sealyham
reu. In dit nest zes pups, slechts
één reu met hangoren. Die
hangende oren zijn een eis van
Horák, omdat deze bescherming
bieden bij de jacht onder de

grond. Zijn tweede eis is een
brindle (gestroomde), relatief
zachte en makkelijk te onderhouden vacht, waarvan de kleur
varieert van platina zilver tot
‘steenkoolgrijs’. Voorts een
smallere borst (makkelijker onder
de grond) en langere benen (meer
mobiliteit). Horák zelf beslist dat
de vacht van zijn ras moet worden geschoren en dat de staart
niet wordt gecoupeerd.
‘Balda Lovu zdar’, de gestroomde
reu uit het nest van 1950, wordt

nummer 2 in het stamboek. Na
diverse pogingen, onder andere
een broer x zuster paring, waarbij de nakomelingen niet geschikt zijn voor Horáks stamboek, wordt ‘Scotch Rose’ gedekt
door haar zoon ‘Balda Lovu zdar’.
In dit nest zitten twee pups met
hangende oren, de reu ‘Dareba
Lovu zdar’ en de teef ‘Diana Lovu
zdar’. Laatstgenoemde wordt –
evenals ‘Halali Lovu zdar’ – een
stammoeder in het ras. Zij wordt
gepaard met ‘Jasans Amorous

Tekening van de Tsjechische artiest Oldrich Mikulas Dufek. Hij werkt in koffiekleur en bezit een Český Teriér.
Dufek heeft een zomerhuis in Klanovice, de woonplaats van Horák. Een stadsbus in Praag is beschilderd
met Českýs van zijn hand.
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Horák in 1994 – twee jaar voor zijn dood – met zijn
onafscheidelijke hoedje. Rechts Roman Fišer, die voor
hem vertaalt. (Uit: Petrusová, ‘Toto je… Český Teriér).

Artilleryman’, een zoon van de
Sealyham ‘Buganier Urquelle’.
‘Artilleryman’ is eigendom van
de heer Mann uit Praag. Twee
reuen (‘Fantom’ en ‘Furiant’) en
één teefje (‘Fenke’) zijn het
resultaat. ‘Furiant’ heeft een
witte kraag en kan niet voor de
fokkerij worden ingezet. Horák
besluit daarom weer tot een
broer x zuster paring, ‘Fantom’ x
‘Fenke’. Daaruit wordt de bekende Český Teriér ‘Halali Lovu zdar’
geboren. Nauwkeurig houdt
Horák positieve en negatieve

Horák met twee pups. Český Teriérs worden zwart
geboren. (Collectie: Jitka Paulinová).

kenmerken van zijn fokproducten bij en noteert alle bijzonderheden, zoals bruine neuzen,
black and tan vachten en witte
aftekeningen. Ziedaar de basis
van de Český Teriér.

BRUINE VACHTEN
Pups die niet voldoen aan Horáks
eisen halen het stamboek niet.
Daarin verschilt hij niet van
andere scheppers van nieuwe rassen. Eén van de ‘verrassingen’
zijn bruine vachten, die hoogstwaarschijnlijk van de Sealyham

Hana Petrusová (midden) is lange
tijd Horáks rechterhand geweest en
put bij het schrijven van haar boek
‘Toto je… Český Teriér’ uit diens
archieven. Gefotografeerd als keurmeester in Vantaa, Finland, in 2012.
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Terriers afkomstig zijn. Doordat
Horáks eigen verhaal is opgetekend door Narcisa Lišková (‘Kirké’),
Dipl. Ing. Hana Petrusová (‘del
Monte’, 1999) en de Amerikaanse
fokster Katherine A. Eckstrom
(‘Bohemia’, 2005), weten we veel
over het hoe en waarom van de
eerste Český Teriérs.
Hana Petrusová is lange tijd Horáks
rechterhand en voor haar boek
‘Toto je… Český Teriér’ put ze uit de
archieven van Horák, jonge en
betrouwbare bronnen.
Horáks jongste dochter, Jitka
Pauloviná, treedt in haar vaders
voetsporen en zet de fokkerij
voort met als kennelnaam ‘Kvitko’.
Vooral in de jaren tachtig en
negentig breidt het aantal
fokkers zich snel uit.

STRAFFE LIJNTEELT
De fokbasis van het ras is heel
erg smal en uiteindelijk komen
alle honden uit vier ‘basis families’. Het door Horák gewenste
type kan relatief snel worden
vastgelegd, omdat hij bij de
eerste nesten inteelt en straffe
lijnteelt toepast. Het risico van
een inteeltdepressie ligt op de
loer, met als gevolg een kortere
levensduur, verminderde kwaliteit van het sperma, minder
geboortes per nest, etc. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw
raakt de Český Teriér in een crisis
en dreigt ten onder te gaan aan
de strenge fokeisen van de
Tsjechische Jachtvereniging,
die tot 1989 alles regelt. Er zijn
maar weinig mensen die met

hun teef kunnen en willen fokken.
Uitgangspunt van deze jachtvereniging is dat er uitsluitend voor
de jacht mag worden gefokt. Het
ras wordt in 1959 nationaal
erkend en in het Tsjechoslowaakse stamboek opgenomen. In 1963
wordt het ras door de FCI erkend
en Horák meldt: ‘Daarmee is het
ontwikkelingsproces van het ras
afgesloten’ en ‘… bij het ontstaan
van de Český Teriér zijn slechts
twee reuen en één teef betrokken.’
De officiële naam is Tsjechische
Terrier; vroeger ook Boheemse
Terrier. In 1990 wordt, op initiatief van Horák, een rasvereniging
opgericht: Klub chovatelů
českých teriérů - afgekort
KCHČT. In hetzelfde jaar wordt
het ras geregistreerd in Engeland,

Pups die niet voldoen
aan Horáks eisen halen
het stamboek niet.

In Tsjechië is de Český Teriér een populair ras. Ter gelegenheid van een FCI-meeting (1965) wordt hij op een
postzegel afgebeeld (links). De postzegel rechts toont, behalve een Český, ook een Bloedhond en een
Hannoveraanse Zweethond.
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Standfoto van de moderne Český Teriér. (Foto: Alice van Kempen).

en in Zweden wordt in 1998 een
rasvereniging opgericht. De
belangen in Nederland worden
behartigd door de Schotsche
Terrier Club.

COMMUNISME
Nieuw bloed wordt toegevoegd in
1984 en 1985; weer wordt een
Sealyham Terrier gebruikt. Met
toestemming van de FCI wordt de

teef ‘Andra z Rastamoru’ tweemaal
door de Český reu ‘Vánek Lovu zdar’
gedekt. Resultaat: betere vruchtbaarheid, verbetering van het
immuunsysteem, langere levensverwachting en een betere vacht.
Nadelen zijn er ook: lichte ogen, te
grote oren en een hoog aangezette
en gedragen staart. Ten tijde van
het communisme mag het ras niet
of nauwelijks worden geëxporteerd,

maar nu is de Český bekend in onder
andere Nederland, Duitsland, de
Scandinavische landen, Amerika,
Engeland, Canada en Australië.
Bij een ras dat 66 jaar geleden is
gecreëerd, en achter het IJzeren
Gordijn wordt ontwikkeld, zelden
door kunstenaars is vereeuwigd en
vroeger mondjesmaat door fotografen is vastgelegd, is het moeilijk aan
te geven welke grote veranderingen
19

PORTRET

ČESKÝ TERIÉR
Land van herkomst: Tsjechië
(voorheen Tsjechoslowakije).
Gebruik: jachthond; voornamelijk
vossen, dassen, hazen.
Eerste rasstandaard: circa 1950.
FCI-nummer: 246.
Rasstandaard: www.fci.be/Nomenclature/Standards/246g03-en.pdf
Rasgroep: 3. Terriers, sectie 2, kortbenige Terriers, zonder werkproef.
Rasvereniging: Schotsche Terrier
Club (1925).
Website: www.stcnl.com

er hebben plaatsgevonden en of die
veranderingen van invloed zijn
geweest op de gezondheid van het
ras. De Český Teriér en de Sealyham Terrier komen niet voor in
de Rashondenwijzer, voor wat deze
waard is…, dit in tegenstelling tot
de Schotse Terrier.

Kopstudie van de
moderne Český
Teriér. (Foto: Alice
van Kempen).

VAN DE ABHB TRIMSALONS:
De Cesky bezit een lange, fijne ‘zijdeglanzende’ vacht
die in een opvallend model geschoren wordt. Het
onderhoud lijkt daarmee eenvoudig en beperkt tot de
lange haren aan de kop, de borst en de buik. Echter
die zijdeachtige schijn bedriegt. Zoals alle terriers zal
een Cesky veel plezier beleven aan buiten ravotten en
wandelingen in ruige omstandigheden. Niet gehinderd
door hun lange been- en buikbeharing rennen ze door
modderplassen en beplanting. Het fijne haar is echter
gevoelig voor klitvorming en op de lange duur zelfs
voor niet te ontwarren vervilting. Een Cesky moet
dagelijks worden gecontroleerd op vuiltjes en klitjes,
die met de vingers worden uitgeplozen. Twee keer
per week wordt de vacht losjes, maar secuur, tot aan
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de huid geborsteld met een kleine slickerborstel met
kromme pennetjes. Een wijdgetande kam controleert
daarna op achtergebleven klitjes. Zo’n fijne vacht is
makkelijker te onderhouden wanneer deze schoon is.
Wassen mag daarom gerust elke twee weken, mits
de vacht niet teveel klitten heeft vóór het bad.
Verzorgende conditioners beschermen tegen nieuwe
klitvorming. Om een Cesky in model te houden wordt
hij liefst elke vier tot zes weken door de gecertificeerde
ABHB trimmer (www.abhb.nl) in model geschoren en
gemodelleerd. Minder frequent zou kunnen mits het
thuis voldoende lukt de lange vacht klitvrij te houden.
Een trimmer kan die knopen tenslotte ook niet even
wegtoveren.

