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Jak vypadali pfied 100 lety...
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„Teriéfii nejlep‰í krve jsou nyní plemena v‰ech barev –
ãervené, ãerné, s pálen˘mi znaky na bocích a tlapách,
pískovû Ïíhaní, nûktefií jsou hnûdí, ãernobíle strakatí i ãistû
bílí; jeden druh je drsnû drátosrst ,̆ jiní jsou jemní, hebcí,
dal‰í ménû odváÏní neÏ pfiedchozí, ale drsnû osrstûní 
jsou více ostfií..." napsal v roce 1803 William Taplin
s dodatkem, Ïe u tûch, ktefií se pouÏívají k lovu li‰ky, se
dává pfiednost zbarvení celoãernému nebo black and tan.

SEALYHAM TERRIER
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edle staroanglického teriéra ve zbarvení
black and tan, tedy ãerného s tfiíslov˘mi
znaky, se na britsk˘ch ostrovech vysky-

toval je‰tû jeden „Old English Terrier", ale bíl˘.
Ten se stal nejen v˘chozím plemenem pro
vy‰lechtûní obou variet, dnes vlastnû samo-
statn˘ch plemen foxteriérÛ, spolu s anglick˘m
buldokem nechal vzniknout bulteriérovi. Ne-
v˘razné barevné odli‰ení psÛ lovcÛm na mno-
ha místech Anglie nestaãilo a poÏadovali psy
s pfiímûsí bílé, nebo psy zcela bílé. To byl pfií-
pad i lovcÛ z Walesu, ktefií nûkdy od 60. let 19.
století pouÏívali k lovu li‰ky v Pembrokeshiru
psa bílé barvy podobného foxteriérovi. Byl to
pfiedchÛdce dne‰ního sealyham teriéra. Toho si
lze dnes jako ‰tváãe li‰ky pfiedstavit dost tûÏko,
ale podíváme-li se napfiíklad na jeho na blízké-
ho pfiíbuzného Dandie Dinmont teriéra, je
zfiejmé, Ïe v ran˘ch teriérsk˘ch dobách, kdy se
hledûlo hlavnû na kvality pracovní, byly i lokál-
ní typy teriérÛ znaãnû variabilní, neboÈ se od
nich vyÏadovala jednak práce v zemi, pro kte-
rou museli b˘t pfiimûfienû proporãní, jednak
byli bûÏnû stavûni do smeãek spolu s honiãi
a tûm mohli staãit jen na vy‰‰ích konãetinách.
V základech chovu sealyham teriéra pouÏil
kapitán John Tucker-Edwardes právû hrubo-
srst˘ch basetÛ z Flander, moÏná pfiedchÛdcÛ
tûch, ktefií jsou dnes známi jako vendeésk˘
hrubosrst˘ baset nebo plav˘ bretaÀsk˘ baset.
Kapitán Edwardes ze Sealy Ham nedaleko
Haverfordwestu byl pfiedev‰ím lovec, a tak se
snaÏil dostat do sv˘ch teriérÛ to nejlep‰í: pou-
Ïil v chovu místních ovãáck˘ch psÛ vel‰korgi-
ho, Dandie Dinmont teriéra, bulteriéra, pozdû-
ji i west highland white teriéra, aby redukoval
v˘‰ku, a drsnosrstého foxteriéra k posílení kva-
lity srsti. Aãkoli na to jiÏ dnes pfiíli‰ nevypadá,
k foxteriérovi má sealyham teriér z ostatních
teriérÛ nejblíÏe, ale i v tomto pfiípadû ‰lo
o pÛvodnûj‰í, ranou formu, bliÏ‰í spí‰e teriéro-
vi Jacka Russella. Na v˘stavû byl EdwardesÛv
teriér poprvé pfiedveden na blízké Haverford-
west Dog Show v roce 1890, na závûr chovatel-
ského období datovaného mezi léta 1850 aÏ
1891, a v katalogu se o nûm uvádí, Ïe rod toho-
to teriéra je znám uÏ více neÏ sto let.
Sealyham teriér se svûtu pfiedstavil pod sv˘m
jménem bez vût‰ího ohlasu rovnûÏ na Haver-
fordwest Dog Show ve Walesu v roce 1903,
v roce 1908 byl zaloÏen klub chovatelÛ. Ang-
lick˘ Kennel Club ho uznal v roce 1911. Uplat-
nil se téÏ v chovu ãeského teriéra.
Dnes uÏ sealyham teriér pracovnû vyuÏíván
není, i kdyÏ temperament i ostrost by na to jis-
tû mûl, ale stal se jako mnoho jin˘ch mal˘ch
teriérÛ plemenem spoleãensk˘m, jehoÏ majite-
lé se více zamûfiují na úpravu jeho vzhledu.
U nás se v posledních letech stal ponûkud pfie-
kvapivû plemenem málopoãetn˘m, které jen
v˘jimeãnû potkáme i na velk˘ch mezinárod-
ních v˘stavách. Letos nebyl vystavován ani na
Intercanisu v Brnû. Michal Císafiovsk˘
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Nahofie: Zbarvení sealyhama mÛÏe b˘t jiÏ
sto let ãistû bílé nebo bílé se Ïlut˘mi,
hnûd˘mi a modr˘mi znaky nebo
s odznaky zbarvení jezevce na hlavû a na
u‰ích. Na snímku jsou ‰tûÀata narozená
roku 1927 v chovatelské stanici 
Bericote patfiící paní T. M. Heywoodové
z Malvern Wells ve Worcestershire
Vlevo: Ocas je nasazen˘ v rovinû
s hfibetem, nesen˘ vzhÛru, a doposud 
se povût‰inû ãásteãnû krátí. Dnes uÏ se
také objevují psi s pfiirozenû dlouh˘m
ocáskem. Na obrázku z roku 1929 je 
Ch. Seapatrick Dandy chovatele S. G.
Fentona z Barnbridge v Ulsteru; 
tento pes byl prodán do USA, kde
v˘raznû ovlivnil chov sealyhamÛ
Vpravo: Ch. Scotia Brilliance
z chovatelské stanice Mrs. Cecil J. Barberové u Lond˘na; mezi lety
1924 aÏ 1927 získala tfiikrát vítûzství na National Terrier Show

Jedno z prvních vyobrazení sealyhamÛ
pochází z doby kolem roku 1910; náfiadí
k vykopání jezevce nebo li‰ky z nory
ukazuje, Ïe ‰lo o psy skuteãnû pracovní

Pfied sto lety, na pfielomu 19. a 20. století,
byla ‰tûÀata sealyhamÛ pro svÛj roztomil˘
v˘raz vdûãn˘m námûtem romantizujících
kreseb, které se dostávaly i na pohlednice

Jak vypadali pfied 100 lety...
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Studie hlavy sealyhama Llwyncelyn Let Go
z Ellistown Kennel paní C. M. Bakerové
z Harrogate; ãíslo zápisu v plemenné knize

anglického Kennel
Club (KCSB)
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