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Anotace 

V naší ročníkové práci o anglickém bulteriérovi jsme popisovali především chov a 

jeho dědičná onemocnění. Největší důraz jsme kladli na málo známé dědičné 

onemocnění, a to sice letální akrodermatitidu (LAD). Ve vlastní práci jsme pak 

popisovali chov bulteriéra jednoho z řešitelů tohoto projektu. Druhou částí vlastní práce 

byl dotazník, ve kterém jsme se ptali především na názory lidí ohledně chovu a 

předsudků vůči anglickému bulteriérovi. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem si lidé myslí, 

že by pes měl být chován a vychováván.  
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1. Anglický Bulteriér 
 

1.1. Historie 
Anglický bulteriér je původem britské plemeno, kdy jeho předchůdci byli vyšlechtěni za 

účelem psích zápasů. Je potomkem starých bojových psů dogovitého typu. Tento typ psů byl zprvu 

uplatňován při lovech a posléze při zápasech. Až do roku 1835 byly v Anglii oblíbenou zábavou právě 

psí zápasy. Nejdříve se jednalo o zápasy psa s medvědem (bearfights), později o zápasy psů s býky 

(bullfights) a psů mezi sebou (pit fighting). Aby se docílilo co nejlepšího bojového plemene, křížili se 

různá plemena psů – směsice buldoků a teriérů tvořila ty nejzavilejší psy. Při prvním zkřížení byl 

použit Buldok a dnes již vymřelý Black and TanTerier. U tohoto zkřížení došlo ke spojení 

houževnatosti, kuráže, vysokého prahu bolesti s lehkostí, hbitostí a „zabijáckým“ instinktem teriéra. 

Teriéři, jak je známo byli menší psi, kteří se chovali za účelem lovení krys a jiné škodné. Tehdejší 

buldoci byli obratní vytrvalí psi se širokým hrudníkem, širokou lebkou a silnými čelistmi. 

 

 

Dnešní bulteriér tedy vznikl křížením různých druhů teriérů a buldoků – tak zvaných „bull and 

terrier“. Nekladl se přílišný důraz na exteriér, důležité bylo to, že pes byl vždy připraven usmrtit 

cokoli. Největší výhodou tohoto křížení byla oddanost psa k pánovi, kdy pes bojoval pro pána do 

poslední chvíle života, a proto si získal přezdívku psí gladiátor („caninegladiator“). Později byl využit 

jako pastevecký nebo honácký pes a taky jako hubič škodné. Cílem tehdejšího chovu bylo získat pro 

zápasy psy, jejichž morda by byla ke kousání a trhání uzpůsobena lépe než morda buldoka. Takový 

typ psa se vyskytoval již kolem roku 1820 a nazýval se „paddingtonbullterrier“. 

O vyšlechtění bulteriéra ze stávajících psů se mimo jiné velmi zasloužil James Hinks, který 

zkřížil dnes již vymřelého staroanglického buldoka se staroanglickým teriérem (Black and tanterier), 

dnes známého jako manchesterský teriér a po sléze tohoto hybrida Bull and teriera zkřížil s dnes již 

vymřelým bílým anglickým teriérem. Hinksův cíl byl vyšlechtit „bílého kavalíra“ neboli „společníka 

pravého gentlemana“, který nikdy nevyhledává boj, ale ochrání rodinu. Prvního bulteriéra představil 

na výstavě v Chelsea roku 1896. Jeho psi byli velmi úspěšní jak na výstavách, tak v arénách. Byl 

šlechtěn jako krysař, kdy způsob boje spočíval v tom, že pes za určitý čas musel zakousnout co nejvíc 

krys. 

Obrázek č. 1 Buldok 
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Na vzniku dnešního anglického bulteriéra se podílela i další plemena. Např.: dalmatin, 

greyhound, španělský pointer, foxhound a barzoj.  

1.2. Charakteristika 
U bulteriérů rozeznáváme dvě varianty- standart nad 35,5 cm v kohoutku a mini pod 35,5 cm 

v kohoutku. Při posuzování bulteriéra nezáleží na výšce či váze ale na konstituci, mordě a vzhledu 

psa. U bílých se neposuzuji pigmentové skvrny na kůži. Je silné stavby těla, vyvážený, aktivní, odvážný 

a má ostražitý, bystrý, rozhodný a inteligentní výraz, ale tvář má bez mimiky.  

 

 

1.3.  Popis 
Hlavním rysem je klabonosá hlava ve tvaru vejce s trojúhelníkovýma, úzkýma, malýma a 

hluboko posazenýma očima. Má pevnou mordu a mohutnou spodní čelist. Uši jsou malé, pevné a 

vztyčené. Sekundární pohlavní znaky samce a samice musí být viditelně odlišné. 

Obrázek č. 2 Anglický bílý teriér 

Obrázek č. 3 standart a mini bulteriér 
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Bulteriéři se v dnešní době vyskytují v několika barevných variantách: tricolorní (černá, bílá, 

hnědá), žíhaná, světle hnědá, červená a bílá. Mohou se taky vyskytovat modré, nebo  játrové, tyto 

jsou však nežádoucí.  

  

 

  

 

1.3.1.  Hlava  

Hlava je správně dlouhá, hluboká a mohutná. Má tvar vejce a je celá vyplněná. Na povrchu 

nejsou žádné prolákliny, zářezy ani vruby. Temeno hlavy je ploché. Profil je zakřivený dolů od horní 

lebky ke špičce nosu, který má být černý. Nosní otvory jsou dobře vyvinuty a prostorná dutina nosní 

umožňuje dýchání při velké fyzické zátěži. 

1.3.2.  Tlama  

U tohoto plemene je tlama označována jako morda, protože čelisti měly drtit a trhat. Zuby 

jsou silné, pravidelné, s úplným nůžkovým skusem. U tohoto plemene se nesleduje počet a vzhled 

zubů. Důležitá je síla čelistí. Pysky musí být suché a přiléhavé. Bulteriéři mají v mordě velmi silný skus, 

kdy při zakousnutí do kořisti dostanou křeče do svalů a skus nemohou povolit.  

1.3.3.  Oči 

Jsou trojúhelníkové, šikmé, úzké, malé a hluboko posazené. Standardem jsou černé nebo 

tmavě hnědé. Dnes se již vyskytují i oči modré, které jsou však nepřípustné. Oči mají pronikavý lesk a 

jsou umístěny dál od špičky nosu než od temene hlavy. Hluboké posazení očí je ochranou proti 

poranění útočníkem. 

Obrázek č. 4 tricolor 

bulteriér 

Obrázek č. 5 žíhaný bulteriér 

Obrázek č. 6 světlé hnědý bulteriér Obrázek č. 7 bílý bulteriér 
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1.3.4.  Uši 

Jsou vztyčené, malé, úzké a blízko u sebe, jsou pevné, při pohybu neplandají. Uši patři mezi 

další znak odvážnosti a bystrosti. Při narození jsou uši klopené a postupem času se vztyčí. Dnes je 

zakázáno uši kupírovat. 

1.3.5.  Krk 

Je mohutný, svalnatý, dlouhý, klenutý a zužuje se od ramen k hlavě. Dlouhý krk umožňuje 

dokonalý pohyb hlavou a jeho mohutné svalstvo brání poškození páteře a umožňuje pevné držení 

kořisti. 

 

 

1.3.6.  Tělo 

Hrudník je široký, pevný a je blíž k zemi než břicho. Tělo je zaobleno a má pružné žebra 

s velkou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti. Hřbet je krátký a pevný. Díky širokému a hlubokému 

hrudníku a pružným žebrům má bulteriér velkou kapacitu plic, kterou potřebuje při své velké zátěži. 

1.3.7.  Hrudní končetiny 

Ramena jsou široká, mohutná a dobře osvalená. Ramenní kloub a nadprsí musí být kolmé 

k správnému držení těla a končetin. Končetiny mají silné a kulaté kosti. Lopatky jsou ploché, široké a 

přilehají k hrudní stěně. U dospělého psa by délka hrudních končetin měla odpovídat hloubce 

hrudníku. 

1.3.8.  Pánevní končetiny 

Stehna jsou silně osvalená a musí být rovnoběžná z pohledu ze zadu. Kolenní klouby jsou 

dobře zaúhlené, kvůli pohybu. Hlezna jsou silná, pružná a nízko položená. Pánevní končetiny mají 

dobře vyvinutá lýtka. 

1.3.9.  Tlapky 

Prsty jsou dobře klenuté, kulaté, pružné, kompaktní a dobře uzavřené. Došlápnutí je měkké.  

Obrázek č. 8 hlava 
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1.3.10. Ocas neboli prut 

U kořene ocasu je kuželovitý a postupně se zužuje do špičky. Je krátký, nízko sazený a 

vodorovně nesený. 

1.3.11. Srst  

Kůže přilehá k tělu. Srst je krátká, lesklá, rovnoměrná, přiléhavá a na dotyk je drsná. V zimě se 

vyskytuje měkká podsada. Pes je nenáročný na péči o srst. Chlupy jsou drsné, proto se v nich špína 

nezachytává. Stačí jednou za čas vykoupat.  

1.4.  Povaha a temperament 
Bulteriér byl šlechtěn jako společenské plemeno, které bude milým společníkem a zároveň 

věrný svému pánovi. Tohle plemeno je typické svou energií a neúnavnosti, zároveň svou něžností. 

Bulteriér je plemeno, které vyžaduje, neustály kontakt s člověkem. I přes svou hravost, aktivitu a sílu 

je opatrný k menším zvířatům, dětem nebo starším lidem. Je to velmi šťastné plemeno a pro 

jakoukoliv aktivitu udělá cokoliv. 

1.5. Výcvik psa 
Bulteriér je chytrý a zároveň učenlivý pes. Je to také tvrdohlavý pes, který vyžaduje zvláštní 

přístup. Psa cvičíme často a v malých intervalech, protože jakmile cvičení psa přestane bavit, 

přestane poslouchat a začne si dělat, co chce. Výcvik musí probíhat formou hry kdy je pes motivován 

pamlsky, pohlazením, poplácáním po hrudníku nebo vlídným slovem. Zároveň při zadání povelu pán 

musí na něm trvat a nevzdávat to při prvním odmítnutí.  

I přesto že je pes vychovaný, pořád má svou hlavu a zkouší, co si může dovolit.  

V dnešní době se pes používá jako společenské nebo lovecké plemeno pro lov divokých 

prasat. Když psa vycvičíme na lov prasat, musíme si dávat pozor na jeho odhodlanost, aby psa prasata 

neporanila. 

Bulteriér musí mít dostatek pohybu nebo jiný způsob vybití energie. Například bull spory, 

aport a pneumatika. 

 

 
Obrázek č. 9 výcvik 
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1.6.  Výběr štěněte 
Před pořízením štěněte anglického bulteriéra je třeba důkladně prověřit z jakého chovu 

pocházejí,  zda rodiče a jejich předci netrpěli závažnými chorobami, zda nenesli špatný gen v souladu 

s onemocněním LAD (Letální Akrodermatitida). Také je důležité aby předci byli plně testováni na 

dědičné choroby srdce a ledvin. Dále se zaměříme na to, v jakých podmínkách štěně vyrůstalo, bylo 

socializováno, jak bylo krmeno po odstavu, kolikrát bylo odčerveno (správně by mělo být 3x), a zda je 

naočkováno. Chovatel by měl předvést matku, případně oba rodiče.  Před samotným odběrem je 

nutné štěně prohlédnout, zda netrpí výtoky z očí, nosu, díle kůži, vyzkoušet, zda slyší. Je třeba podívat 

se do tlamičky, jestli nemá vyklenuté horní patro a v něm hlubší rýhy a velký jazyk. Štěně odebíráme 

ve stáří 7-8 týdnů. 

 

 

1.7.  Výživa 
Bulteriér je náročné plemeno na výživu v prvních dvou letech, protože je ve vývoji a růstu. Do 

jednoho roku života musí mít kvalitní stravu kvůli růstu, vývoji a růstu kostí a kloubů. Ve druhém roce 

pak kvůli růstu, vývinu a nabírání svalstva. Štěně by v 6 měsících mělo dosahovat velikosti dospělého 

psa. Strava musí být bohatá na živiny a musí mít vyvážený obsah makro a mikro prvků. 

  

Obrázek č. 10 výběr štěněte 
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2.  Krmení 

2.1.  BARF (bones and raw food) 
Bones and raw food znamená kosti a syrové maso. Jedná se o krmení masožravých zvířat 

přirozenou stravou.  Lze usoudit, že barf je způsob krmení, kdy psa krmíme syrovým masem. Ze 

začátku můžeme maso lehce povařit, protože někteří psi syrové maso odmítají. Krmit syrovým 

masem můžeme už od štěňátka. 

Při krmení používáme různé druhy syrového masa i s kostmi a vnitřnostmi jako je hovězí, 

vepřové, kuřecí, skopové, králičí, rybí, srdce, ledviny, játra, dršťky, žaludky, slezinu, krky, jazyk, 

vemeno, škvarky, vepřové uši, vepřové nožičky, kosti. K této stravě přidáváme přílohy, jako je rýže, 

vločky, těstoviny a jiné obiloviny, zeleninu jako například mrkev, petržel, hlávkový salát, ledový salát, 

špenát, čínské zelí, polníček, rukola, pampelišky, kopřivy, nať mrkve a petržele, celer, paprika, rajčata, 

okurky, kedlubny, ředkvičky, brokolice, květák, cuketa, pórek, lilek a ovoce jako je jablko, hruška, 

švestky, meruňky, broskve, banány, pomeranče, kiwi…  Dále můžeme přidávat jogurt, vejce, olivový 

olej, slunečnicový olej, rybí olej, mořské řasy, sýr, tvaroh. Nakonec musíme přidávat i kolagen a 

pangamin. Tímhle způsobem krmíme psa dva krát denně podle stanoveného jídelníčku. Můžeme 

zkrmovat i zvěřinu ale ta musí projít vyšetřením na parazity (maso z divočáků na trichiny). 

Maso zkrmujeme v co největších kusech aby pes byl donucen používat žvýkací svaly a zuby, 

aby nehltal velké kusy a pak stravu nevyzvracel. Tento způsob krmení má velmi pozitivní vliv na 

imunitní systém. BARF způsobuje minimální tvorbu zubního kamene, méně růstových problémů, 

prodloužení života psa, minimální možnost parazitárního onemocnění ( neosporóza, toxokaróza , 

ankylostomóza, trichinelóza), kvalitní srst, snížení rizika torze žaludku, zlepšení kvality svalstva, menší 

objem trusu a mnohá další pozitiva. BARF nemá žádné pravidla, jen zkušenosti a rady chovatelů, kteří 

již s barfem mají zkušenosti. 

 Krmnou dávku si nestanovujeme tak, jak bychom chtěli, ale podle doporučeného jídelníčku, 

který je volně k dispozici na internetu a v knihách. V krmné dávce tvoří 70-80% maso, vnitřnosti a 

kosti a zbytek přílohy. Přílohy jsou složeny z 50% listové zeleniny, 30% ostatní zeleniny a 20% ovoce. 

 

Obrázek č. 11 BARF 
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2.2.  Granule 
Granule jsou termicky extrudovaná krmiva, která jsou vyráběna při teplotě 120-200°C. Při 

této teplotě dochází ke zničení nebo poškození bílkovin, tuků, enzymů, přírodních vitamínů a 

minerálů. Díky tomu se do krmiva musí přidávat umělé vitamíny a minerály, které jsou pro tělo málo 

využitelné. Aby psi granule prijímali, přidávají se umělé vůně, dochucovadla a další konzervanty. 

V granulích není obsaženo žádné procento svaloviny, ale obsahují vedlejší živočišné produkty, jako 

jsou mandle, oční výkroje, ušní výkroje, řitní výkroje, pohlavní orgány, hrtan, průdušnice a střeva. 

Dále obsahují drůbeží masovou moučku a masokostní moučku. Granule se skládají z 60-90% obilovin, 

které mohou vyvolávat u psa alergické reakce. 

 

 

  

Obrázek č. 12 granule 
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3. Zdraví 
Anglický bulteriér díky šlechtění z dalmatina a anglického bílého teriéra trpí kožními 

chorobami a mají předpoklady pro hluchotu. Objevují se choroby srdce a ledvin. Může se objevovat i 

luxace pately což znamená vykloubení čéšky. Bulteriéři dále trpí na genetické choroby, jako jsou 

hypothyreóza, letální akrodermatitis (LAD), chronické onemocnění srdce a ledvin. Bílí bulteriéři bez 

barevných znaků, mají větší genetické předpoklady pro kožní onemocnění a pro hluchotu. Jinak jsou 

bulteriéři zdravá plemena, která netrpí na závažné nemoci. 
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4.  Dědičná onemocnění bulteriérů 

4.1.  Ledviny 

4.1.1.  Hereditární nefritis (dědičný zánět ledvin) 

Jediné onemocnění bulteriéru, které se dědí přímo. Přenáší se autozomálně dominantně, to 

znamená, že postižený jedinec není jenom přenašečem, ale sám vždy onemocní. Pokud jsou nemocní 

oba z rodičů, tak může být až 75% štěňat nemocných. Pokud je nemocný jen jeden z rodičů, je 

pravděpodobnost 25%, že štěňata budou nemocná. 

Tato nemoc se projevuje nejpozději do 8 let zvířete. Pro diagnózu této nemoci nebo nositele 

genového defektu existuje UPC test, který se vyšetřuje z první ranní moči. Určuje poměr proteinu a 

kreatininu. Tenhle test může toto onemocnění prokázat do stáří 4 let zvířete. V pokročilém stádiu 

nemoci se diagnostikuje sonografií, kdy už jsou na ledvinách patrné nevratné změny. Tuto nemoc 

nelze léčit, pouze oddálit selhání ledvin dietou a podporou funkce ledvin. 

Projevy probíhajícího onemocnění: 

 ztráta svalové hmoty 

 zvýšený příjem vody 

 časté močení 

 močový zápach z tlamy 

 kožní obtíže 

 
Protože je známé umístění genového defektu, je zde možnost určit nemocného jedince analýzou DNA. 

 

4.1.2.  Polycystická ledvina 

Tohle onemocnění je dědičné a lze diagnostikovat pouze sonografií.  V případě tohoto 

onemocnění se tvoří na povrchu ledvin velikostně různé cysty, které jsou naplněny tekutinou. 

Onemocnění nelze vyléčit, pouze nemoc můžeme oddálit pomocí diety a podporou funkce ledvin. 

Protože je známé umístění genového defektu, je zde možnost určit nemocného jedince analýzou DNA. 

4.2.  Srdce 

4.2.1.  Aortální stenóza a nedomykavost chlopní 

Jedná se o srdeční vady, které jsou u bulteriérů dědičné. Při aortální stenóze dochází ke 

zúžení aortální chlopně, kde vzniká překážka při odvádění krve z levé komory. Dochází k tlakovému 

přetížení komory a následně její zbytnění. V některých případech se do dospělého věku chlopně 

roztáhnou a dochází k jejich nedomykavosti. Při nedomykavostí chlopní dochází k tomu, že již 

přečerpaná krev se vrací přes postiženou chlopeň zpět. To způsobuje nadměrné zatížení srdce. 

Onemocnění se vyvíjí s růstem srdce a vznikají šelesty. Při vážné aortální stenóze a nedomykavostí 

chlopní musí být zvířeti nasazeny léky a průběžně musí být sledován zdravotní stav psa. Aortální 

stenóza a nedomykavost chlopní se dědí polygenně, to znamená, že defekt je na více genech a 

v dnešní době pomoci analýzy DNA nelze určit nemocného jedince. 
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4.3.  Štítná žláza 

4.3.1.  Hypothyreóza (snížená funkce štítné žlázy) 

Štítná žláza je párová, její laloky jsou uložené po stranách štítné chrupavky a je složena ze 

žlázových buněk, které jsou uspořádané do folikulů. Folikuly produkují jód, který obsahuje hormony 

thyroxin a trijodthyronin. Činnost štítné žlázy řídí adenohypofýza prostřednictvím thyreostimulačního 

hormonu (TSH), který zvýší průtok krve a stimuluje štítnou žlázu k produkci většího množství 

hormonů. Adenohypofýza sleduje, jestli je v krvi dostatek hormonů. Pokud není, zvýší produkci TSH a 

štítná žláza začne pracovat. Thyroxin a trijodthronin zrychlují metabolismus, zvyšují spotřebu kyslíku 

ve tkáních, produkci tepla, využití bílkovin a působí jako růstové faktory. Hypothyreóza je primární a 

sekundárni. Primární znamená, že příčina snížené funkce je v poškození štítné žlázy. Sekundární 

znamená, že prvotní příčina je jinde než porucha štítné žlázy. U primární hypothyreózy je jednou 

z nejčastějších příčin autoimunitní zánět štítné žlázy. Klinické projevy jsou různé a příznaky nejčastěji 

nastupují mezi 2 – 5 rokem. Hlavní příčinou onemocnění jsou autoprotilátky proti thyroglobulinu, a 

tyto protilátky ničí buňky štítné žlázy produkující hormony. Test na prokázání tohoto onemocnění 

v dnešní době nebyl ještě vynalezen. Onemocnění se projevuje přibýváním na váze, snížením aktivity, 

nespecifickými problémy s kůží, nadměrným vypadáváním chlupů, alopecií, seboreou, chronickými 

infekcemi kůže a uší, někdy se můžou objevovat tmavé pigmentace na kůži, může se projevit 

neplodností a psi mohou vyhledávat teplejší místa. 

4.4.  Zadní končetiny 

4.4.1.  Luxace patelly (vykloubení čéšky) 

Kolenní čéška je důležitá část kolenního kloubu. Luxace patelly způsobuje problémy 

s pohybem. V těžkých případech může být luxace patelly pro psa bolestivá. Luxace patelly je dědičná 

polygenně, přenášená pomocí více genů. Existuje více variant špatného vývoje kolenního kloubu a 

různé příznaky, protože dědičnost nemusí být přímá. 

Hodnotí se několik stupňů tohoto onemocnění: 

0 - zdravý kloub  

1 - manuálně může dojít k luxaci patelly, ale sama se hned vrací zpět  

2 - čéška se vykloubí samovolně, ale je schopna návratu zpět  

3 - čéška je vykloubena trvale, je možné ji vrátit manuálním tlakem, ale hned opět luxuje  

4 - čéšku nelze vrátit zpět ani manuálně  

Klinické příznaky mohou být různé a to podle stupně onemocnění. U 1. stupně jsou příznaky 

minimální a majitel je nemusí zpozorovat. Pes občas nadlehčí zadní končetinu nebo zakňučí a taky 

nemusí být vůbec žádné příznaky. U vyšších stupňů se může projevovat bolestí a častějším kulháním. 

U 4 stupně jsou výrazné problémy s chůzí, a pokud má pes postižení na obou zadních končetinách, 

není schopen se vzpřímeně postavit na zadní končetiny. Při neléčeném onemocnění, zdravotní stav 

komplikuje následná artróza kolenního kloubu. Léčba je možná jen u nižších stupňů onemocnění. Léčí 

se pomocí klidového režimu nebo fixačním obvazem. Psovi se podávají chondroprotektiva, bránicí 

vzniku artrózy. Při vyšších stupních je nutná operace kolenního kloubu, která není vždy úspěšná. 
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4.5. Sluch 

4.5.1.  Vrozená hluchota 

Způsobena vývojovými vadami v buňkách nervu nebo tkáních přenášející interpretaci zvuku. 

Toto onemocnění získal bulteriér díky šlechtění- křížení buldoka s anglickým bílým teriérem (dnes již 

vymřelým) a dalmatinem, který sám je dnes nejčastější plemeno trpící vrozenou hluchotou. Vrozená 

hluchota se většinou zjišťuje u mladých psů a je spojována s nekompletní pigmentací srsti, a to hlavně 

na hlavě a okolo uší. Psi, kteří mají predominantní bílou barvu, strakáčci amerle, mají vyšší riziko této 

vady, ale nejvyšší riziko mají psi s bílou hlavou nebo bílou hlavou se skvrnami. Psi s pigmentem na 

uších většinou slyší normálně. U vrozené hluchoty nelze zaručit, že ze dvou slyšících psů se narodí 

potomci taky slyšící. Mohou se narodit i naprosto hluchá nebo hluchá na jedno ucho. Přesto že pes je 

zdravý klinicky, může být nemocný geneticky. Testování proti hluchotě se dnes již běžně provádí 

pomocí testu BEAR ale ten zaručí jen klinické zdraví jedince ale už ne genetické.  

4.6.  Kůže 

4.6.1.  Letální akrodermatitida bulteriérů (LAD) 

Letální akrodermatitida bulteriérů je vzácné metabolické onemocnění. Dědičnost tohoto 

onemocnění je autozomálně recesivním typem dědičnosti. Synonymum „letální“ bylo vybráno kvůli 

brzkému úhynu nemocných psů.  Průměrná doba žití psa je sedm měsíců. Nemocní jen málo kdy 

přežijí věk 18 měsíců. V Anglii jsou případy, kdy se psi s touto nemocí dožívají dvou i vice let.  

V některých těžkých případech, se nemocní psi dožili věku tří let, a to bez intenzivní terapie. Dříve  

bylo toto onemocnění spojováno s defektem ve vstřebánáví a metabolismu zinku. Nemocná štěňata 

trpí současně hypopigmentací, která je spojená s podezřením na deficienci mědi. Sérová hladina 

zinku a mědi je prokazatelně snížená, oproti zdravým štěňatům. Stopové prvky jsou nedílnou součástí 

víc jak 300 metaloenzymů, které souvisí s metabolickými procesy, vývojem a funkcí imunitního 

systému. Velký vliv na metabolismus má snížení sérové hladiny derivátů enzymu aminotransferázy, 

snížení hladiny cholesterolu, neodstranitelná anemie, snížená tvorba lymfocytů a snížená tvorba 

protilátek. 

 

 

Kožní a systémové klinické změny jsou podobné jiným metabolickým onemocněním, jako je 

dermatóza, která reaguje na zinek, hepatokutánní syndrom nebo dermatózy vyskytující se u 

potravních deficitů obecně.  Podobné onemocnění se vyskytuje u člověka, dánského skotu a 

Obrázek č. 13 LAD 
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experimentální těžké deficienci zinku u psa. Klinicky se akrodermatitida charakterizuje jako 

progresivně se vyvíjející dermatitidou, při které se zpomaluje růst a vývoj, projevuje se abnormálním 

chováním, a později se dostaví průjem a bronchopneumonie. U nemocných štěňat se již v osmi 

týdnech věku vyvíjí zčervenání, šupinkovatění kůže, tvorba puchýřků a vřídků na kůži. Tyto změny se 

projevují na distálních částech těla, na kůži a někdy i na sliznici kolem mukokutánních přechodů. Na 

uších a mordě se objevují vřídky s tvorbou krust. Často se může vyskytovat i generalizovaná forma 

zánětu mazových a chlupových váčků bakteriálního původu. Zánět zevního zvukovodu s nadměrnou 

tvorbou ušního mazu, který může být spojen s kvasinkovými infekcem. 

 

 

Na polštářcích všech tlapek se vyskytuje abnormální ztvrdnutí tlapek (pejsek ťapká jako na 

botách s podpatky), na kterých se tvoří praskliny a kůže se loupe. Může se taky vyskytovat hnisavý 

zánět drápů a drápy jsou špatně vyvinuté. Hlavním charakteristickým klinickým příznakem pro toto 

onemocnění je abnormálně vyklenuté tvrdé horní patro mordy, na horním patře jsou patrné 

výraznější rýhy a bývají na něm nahromaděné zbytky rozkládající se potravy. Zvíře dorůstá menšího 

vzrůstu. Chronické průjmy a bronchopneumonie bývájí nejčastější vážný systémový příznak pro tuto 

nemoc a souvisí s oslabenou imunitou v důsledku deficience zinku. Bronchopneumonie je po 

eutanazii nejčastější příčinou úhynu zvířete. Rodiče a sourozenci nemocných psů nemusí trpět touto 

chorobu, ale mohou vykazovat zvýšenou frekvenci sekundárních pyodermií a kvasinkových infekcí. 

Tento syndrom je sledován pouze u bulteriérů a rozvijí se krátce po narození, kdy štěně špatně 

přijímá matčino mléko. U tohoto onemocnění není zaznamenána pohlavní predispozice. 

Akrodermatitida bulteriérů je klinickou diagnózou, ale má minimum diferenciálních diagnóz. V dnešní 

době v České Republice neexistuje test na toto onemocnění, a proto se vzorky posílají na testování 

do zahraničí, nejčastěji do Německa nebo Anglie. 

Obrázek č. 14 LAD 
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4.6.1.1. Průběh onemocnění 

Popis případu feny bulteriéra 

4.6.1.2. Anamnéza 

Fena bulteriéra ve věku pěti měsíců byla převedena kvůli dlouhotrvajícím a nijak se 

nezlepšujícím kožním problémům, které nereagují na léčbu. Fena je malého vzrůstu. Majitelé jako 

další příznak uvedli, že fenka má problémy s příjmem potravy i přes zachovanou chuť k jídlu a větší 

spavost. Fenka se narodila zdravá, bez větších problémů. První kožní problémy v podobě zarudnutí, 

pupínků, šupinatění až jemných, malých stroupků se začaly objevovat přibližně od osmi týdnů věku a 

to nejdříve na dorsu nosu. Později se postižení objevilo i na distálních částech všech končetin. Došlo 

k částečné depigmentaci chlupů, a to v poměrně krátkém časovém intervalu. Mírný puritus se 

vyskytuje v souvislosti s kožními změnami. Dosavadní lokální terapie jsou prováděny povidonem 

jodidem (Betadine) nebo enilconazolem (Imaverol) a celková terapie se provádí pomocí 

amoxixilinem-klavulanátem (Synulox), která nevedla na předchozím pracovišti k žádným změnám ani 

k zlepšení stavu fenky. U sourozenců nemocné fenky se žádné kožní problémy nevyskytly. Fenka byla 

krmená od malička kombinací domácí vařené stravy a granulované stravy, která obsahovala 

svalovinu, vnitřnosti, mléčné produkty, těstoviny a rýži. Fenka byla nadále pravidelně odčervována a 

plně očkována. 

 

4.6.1.3. Klinické vyšetření 

Při vyšetření triasu se hodnoty pohybovaly v referenčních hodnotách. Při adspekci bylo 

zjištěno, že fenka byla malého vzrůstu, při chůzi se opatrněji pohybovala a celkově byla méně vitální 

oproti jiným štěňatům stejného věku. Při prohlednutí dutiny ústní byla zjištěna mírná deformace 

horního tvrdého patra, bez nahromaděné potravy. Až na kožní změny fenka nejevila další systémová 

Obrázek č. 15 LAD Obrázek č. 16 LAD 
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onemocnění. Dermatologickým vyšetřením byly nalezeny léze v krajině periokulární, perinazální, na 

záprstích a prstech, patních hrbolech a polštářcích prstů, kde místa byla pokryta erymatózními 

papulami, šupinami a na starších lézích se už objevovaly krusty, hlavně v oblasti nosu a na distální 

části všech končetin. Vyjímečně se nalézaly i vřídky. Na polštářcích tlapek byly výrazné hyperkeratózy, 

místy až s fisurami na živou spodinu a s mokváním, meziprstí byly erytematózní. Při vyšetření 

polštářků palpací fenka reagovala bolestivě. Na všech prstech měla hnisavý zánět drápů a drápy byly 

distrofické. Srst už jevila výraznou hypopigmentaci. 

4.6.1.4. Diferenciální diagnózy 

Nejduležitější diferenciálními diagnózami byla dermatóza, která reaguje na podání zinku a 

akrodermatitidu bulteriérů. Je potřeba rozlišit původ kožní změny z vnitřních, či vnějších příčin 

(povrchová nekrotická dermatitida, hepatokutální syndrom) s ohledem na věk a plemeno psa, i na 

případné, lékově vyvinuté reakce. Stafylokokové nebo kvasinkové infekce můžou v důsledku vrozené 

imunodeficienci komplikovat nebo výjimečně imitovat některé klinické změny. Bylo nutno brát 

v potaz i demodikózu a dermatofytózu, i když lokalizace v oblasti mozolů nepřichází v úvahu. 

4.6.1.5. Diagnostické testy 

Provádějí se hluboké kožní seškraby a vyšetření chlupů, při kterém nedošlo k odhalení 

parazitů ani plísní. Dále se provedlo cytologické vyšetření vzorků odebraných pomocí lepicí pásky 

z periokulární oblasti, nosu, meziprstí a hlezen, které prokázalo zvýšené množství epitelií, neutrofilů, 

koků a malassezií. Při cytologickém vyšetření otisku podloží krusty byl zjištěn masivní nález neutrofilů 

s koky extra i intracelulárně a četné erytrocyty. Díky stanoveným diferenciálním diagnózám bylo 

majiteli navrženo provedení odběru kožních biopreparátů k dermatohistopatologickému vyšetření. 

Další z navržených vyšetření jako byla biochemická a hematologická vyšetření, stanovení hladiny 

zinku a mědi, což majitel z finančních důvodů odmítl.  

Dermatohistopatologické vyšetření prokázalo, že epidermis vykazovala kompaktní 

hyperkeratózu na celém povrchu, přítomny byly také mohutné krusty s obsahem degenerovaných 

neutrofilů, s velkými koloniemi koků, četné pustuly s neutrofily a koky, výrazná nepravidelná 

hyperplazie epidermis, spongióza a řada jiných změn ve všech vrstvách epidermis, ale hlavně 

v povrchových. Na kůži byl zjištěn infiltrát s krevními buňkami. Změny se týkaly i folikulů, změny 

v kůži vykazovaly i infekci koky, při čemž podkoží nevykazovalo žádné změny.  

4.6.1.6. Diagnóza 

Anamnéza, klinické a patologické změny jsou shodné s diagnózou letální akrodermatitida 

bulteriérů. 

4.6.1.7. Terapie 

Při diagnostice bylo prováděno pouze lokální ošetřování proti malasseziím koupelemi 

v roztoku enilconazolu ( Imaverol ) a dezinfekci Betadine.  

Po obdržení dermatohistopatologických výsledků, sdělení poslední diagnózy a prognózy se 

majitel rozhodl pro fenku vysvobozující řešení, a to euthanasii. 

4.6.1.8. Diskuse a závěr 

Při prvním vyšetření byly zjištěny příznaky. Z diferenciálně diagnostického hlediska ukazovaly 

hlavně na dermatózu reagující na podávání zinku a následně na letální akrodermatitidu bulteriérů. U 

zinkové respozivní dermatózy chybí celkové klinické příznaky, onemocnění se projevuje později a 
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kožní změny nejsou tak závažné. Dermatóza reagující na podávání zinku se klinicky rozdělí do dvou 

skupin a to syndrom I se vyskytuje u severských plemen, hlavně u Aljašských malamutů a Sibiřských 

husky. Při syndromu I se jedná o genetickou poruchu v absorci a metabolismu zinku. U malamutů 

byla prokázána snížena absorbce zinku z gastrointestinálního traktu. Mohou být také postižena i jiná 

severská plemena, jako jsou samojedi a další plemena u kterých je to naprosto výjimečně. Klinické 

příznaky se objevují nejčastěji mezi jedním a třetím rokem věku. Syndrom II se vyskytuje vzácně a je 

pozorována u rychle rostoucích a vyvíjejících se štěňat velkých a gigantických plemen. Je vyvolávána 

potravou s vysokým obsahem rostlinných fytátů, které mohou bránit přiměřenému vstřebávání zinku 

nebo je potrava hodně přesycena vitamíny, vápníkem, mědí nebo jinými minerály, které vyvazují 

zinek.  

Ne jenom rostlinná potrava může toto onemocnění způsobovat, ale taky to může být strava 

domácí, či komerčně vyráběná potrava s nedostatkem zinku a přebytkem vlákniny. Dříve se tento 

syndrom vyskytoval při zkrmování krmiv od levných výrobců, kteří nedbali na potřeby psů.. V dnešní 

době se v rozvinutých zemích přešlo na vhodné receptury. Díky tomu jsou komerční krmiva mnohem 

lepší než dříve a tento problém se vyskytuje velmi zřídka. Klinickopatologická korelace byla 

kompatibilní s diagnózou akrodermatitida bulteriérů. V některých případech, hlavně u mírných forem 

onemocnění, se můžeme pokusit o terapii. Jedná se o perorální nebo parenterální aplikaci zinku, kdy 

psa můžeme udržovat v přijatelněm stavu po dlouhou dobu. Sekundární bakteriální infekci lze řešit 

celkově antibiotiky, malasseziovou infekci podáváním itrakonazolu nebo ketokonazolu. Touto léčbou 

se vyřeší sekundární infekce, ale z dlouhodobého hlediska není trvalým řešením, protože infekce se 

vrací z důvodu, primárního onemocnění.  

Snaha o navrácení psa do normálního stavu pomocí perorálně nebo parenterálně 

podávaného zinku se jeví jako špatná. Při výskytu tohoto onemocnění by rodiče i jejich veškěří 

příbuzní měli být vyřazeni z chovu. U některých ze štěňat se může v pozdějším věku objevit zinková 

responzivní dermatitida.  
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5.  Bull sporty 

5.1.  Weightpulling 
Weightpull neboli soutěž v tahu břemen, ať už na sněhu se sáněmi či na kolečkových vozících, 

se již několik desítek let provozuje se zájmem diváku v USA, Kanadě a její popularita roste i v Evropě a 

u nás. Tento druh psího sportu slouží k trénování fyzičky a udržování tělesné kondice psa. K 

weightpull je zapotřebí speciální postroj na tahání těžkých břemen. S tímto sportem by se mělo začít 

nejdříve od devíti měsíců věku psa. Velmi důležité je psa navyknout na postroj. Začínáme s lehkými 

břemeny, aby si štěně zvykalo na odpor při pohybu a postupně hmotnost zvyšujeme. Za lehké 

břemeno použijeme láhev s pískem, později pneumatiku, pneumatiku zalitou betonem nebo vozík. 

Musíme dbát na to, aby břemeno nebylo příliš těžké a pes nebyl přetěžován. Účel soutěže weightpull 

je tahání zvoleného břemene v daném časovém limitu na určitou vzdálenost. Vítězem se stane ten 

pes, který utáhne nejtěžší břemeno. 

 

Podle tělesné hmotnosti se psi rozděluji do určitých kategorií a jejich úkolem je utáhnout na 

vzdálenost 8 metrů v časovém limitu 90 sekund co nejtěžší náklad. Při každém dalším kole se zátěž 

zvyšuje, čímž zůstává v každé kategorii vždy nejsilnější jedinec. Mimo vítěze kategorií bývá vyhlášen  i 

jedinec, který zdolal největší násobek své tělesné hmotnosti. Majitel svého psa může řídit jak slovně 

zezadu tak i přivolávat, přičemž musí stát za cílovou čarou.  

 

 Za konečné rozhodnutí je zodpovědný rozhodčí, který řídí soutěž, řeší spory a dohlíží na 

nakladače. Hlavním úkolem nakladačů je vykládat a dávat na vozíky závaží, připravit soutěžícího psa 

na startovní čáru a informovat zapisujícího o celkové hmotnosti zátěže na vozíku. Zapisovatel u 

každého psa zaznamenává hmotnost, čas a chyby.  

 

 Vstupní kontrola řídí odkládací plochu, soutěžní trať, vstup psů, zapřáhnutí, umístění na 

startovní pozici a také informuje soutěžící o hmotnostní kategorii. Minimální věk psa pro tuto soutěž 

je 10 měsíců. Psi nesmí být kastrování. Zúčastnit se nemohou hárající feny, agresivní jedinci, i přesto, 

že by měli košík. Za agresivitu se nepovažuje vzrušení psa. Pokud majitelé zúčastněných psů poruší 

podmínky soutěže, jsou vyloučení bez nároku na vrácení vstupního poplatku.  

 

 Pro účast v soutěži není nutná žádná kvalifikace. Pro získání bodového hodnocení je potřeba, 

aby pes dokončit minimálně jeden soutěžní pokus, to znamená jedno kolo s nejmenší stanovenou 

zátěží. 

 

 Neúmyslné i úmyslné chyby jsou oznamovány, třetí chybou je soutěžící diskvalifikován. 

 

Obrázek č.14 

Obrázek č.17 weight pulling 
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5.2.  Weightpull sprint 
Soutěž probíhá na rovné ploše travnatého nebo jiného povrchu. Úkolem psa je uběhnout v co 

nejrychlejším čase 50 m dlouhou trať se stanovenou zátěží, kterou je buď tříkolka, nebo pneumatika, 

připojená k postroji dle dané kategorie. Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi starší deseti měsíců. 

 

 

5.3.  Wall climbing 
Jedná se o vyšplhání psa co nejvýše po kolmé stěně a následném zakousnutí do peška, 

přičemž pes musí vydržet viset zakousnutý nejméně pět sekund. Vodič je povinen psa jistit, ale nesmí 

ho nijak přidržovat. Psi a feny jsou rozděleny do váhových kategorií dle pohlaví. Minimální výška, 

kterou musí zdolat každý pes je od 140 do 160 cm. Závisí na handlerovi jakou základní výšku svému 

psovi určí. Vyhrává ten pes, který vyšplhá nejvýše. 

 

 

5.4.  Hight jump 
Soutěží se na speciální konstrukci, která je opatřená kladkou pro upevnění lana s peškem. Pes 

má za úkol vyskočit co nejvýše na volně zavěšeného peška a udržet se po stanovenou dobu. Této 

soutěže se smí zúčastnit pouze feny a psi, kteří mají dokončenou výměnu mléčného chrupu za trvalý 

s minimální věkovou hranicí 10 měsíců. Před startem musí být každý pes podroben veterinární 

prohlídce. Majitel musí mít nad svým psem při výkonu neustálou kontrolu a držet jej na vodítku. Není 

dovoleno, aby se majitel bez pokynu rozhodčího dotýkal svého psa visícího na peškovi. Minimální 

počáteční výška činí 160cm a zdolání určité výšky je uznáno, pouze pokud se pes dokáže udržet 

Obrázek č. 19 wall climbing 

Obrázek č. 18 weightpull sprint 
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minimálně 5 vteřin. Jestliže dva nebo více psů zdolalo stejnou výšku, rozhoduje, který ze psů měl 

nejméně pokusů. 

 

 

5.5.  Hang time 
Jedná se o zakousnutí psa do zavěšeného peška, který bývá 160 cm nad zemí, na co nejdelší 

čas a to bez puštění nebo dotyku nohou země. Nejlepší výkony jsou přibližně kolem jedné hodiny 

visu. 

5.6.  Thrust load up 
Disciplína, při které pes tahá danou váhu zavěšenou přes kladku a o tak, že se zakousne do 

peška a musí couvat. Závodí se ve dvou variantách a to buď, že se pes musí v co nejkratším čase 

dostat za cílovou čáru nebo v co nejvyšší vytažené váze. Psi a feny jsou rozděleny do váhových 

kategorií, které mají určenou svou váhu. Majitel může svého psa povzbuzovat, ale nesmí vykazovat 

tah psa rukama či krokem zpět. Vítězí ten, který ve své kategorii utáhne v nejkratším čase danou váhu 

do cíle. 

 

 

5.7.  Tug of war 
Soutěž probíhá v předem určeném ringu na rovném měkkém povrchu. V této disciplíně 

závodí psi i feny dohromady a rozdělení je pouze dle kategorií. Psi jsou proti sobě připoutáni na 

Obrázek č.18 

Obrázek č. 20 hight jump 

Obrázek č. 21 thrust load up 



25 
  

postrojích a jejich úkolem je zakousnout peška a vytrhnout nebo jiným povoleným způsobem získat 

peška od druhého psa.  

 

 

5.8.  Monkey track 
Tato disciplína probíhá na 100 až 200 metrů dlouhé dráze, na které je umístěno 10 různých 

překážek. Dráha obsahuje například různě vysoké skokové překážky, kladinu, houpačku, tunel nebo 

slalom.Za každou nezdolanou překážku dostane soutěžící trestný bod. Za každý trestný bod se 

připočítají dvě minuty k dosaženému času.Úkolem každého psa společně s handlerem je v co 

nejrychlejším čase překonat bezchybně celou dráhu. 

5.9.  Triatlon 
Jedná se o běh, plavání či jídzu u kola. Souslednost etap a délka trati záleží na pořadateli 

soutěže. Vyhrává nejrychlejší dvojice psa a handlera. 

 

 

  

Obrázek č. 22 tug of war 

Obrázek č. 23 triatlon 
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6. Vlastní práce 
 Naše vlastní práce se skládala ze dvou částí. První části byly dotazníky ohledně 

plemene anglického bulteriéra. Druhou částí byl samotný chov psa jedné ze zpracovatelek projektu. 

6.1. Můj bulteriér 
Moje zkušenosti s plemenem Anglický bulteriér 

Anglický bulteriér byl můj sen jako malé holky, který se naplnil a jak se říká, to štěně si mě 

samo našlo a vybralo. Po dlouhém hledání bílého bulteriéra, kdy už jsem to vzdávala, jsem najela na 

slovenské internetové stránky a hned první inzerát byl ten pravý. Dokonalý pes pro mě. Čistě bílý 

s flíčkem na levém uchu. Bylo vybráno, ale pejsek byl ještě maličký na odběr. Mezitím jsem hledala to 

správné jméno pro psa a zároveň pro mě. Po hromadě jmen, které nebyly ty pravé, jsem přišla na 

Rastyho. 

 

 

Můj Rasty se narodil 4.6.2012, na Slovensku. Ve vrhu bylo 8 štěňat, z toho 3 fenky a 5 psů. 

Matka byla bílá, hyperaktivní, hravá, hodná, báječná matka a tak trochu svá. Otec byl žíhaný a 

povahově vyrovnaný. Pro své štěňátko jsem si jela 21.7.2012. Při příjezdu mně chovatele seznámili 

s chovem bulteriéra, dali rady, jak psa vychovávat. Hlavní větu nikdy nezapomenu, pejska 

vychovávejte „S LÁSKOU, ALE PEVNOU RUKOU.“. Ukázali mi matku a pak konečně Rastyho. Po 

příjezdu se Rasty seznámil s celou naší rodinou a hlavně naší, již 10 let starou fenkou yorkshirského 

teriéra Kessinou. Fenka nikdy Rastyho nepřijala a šla mu po krku. Když byl Rasty štěně krmila jsem ho 

5x denně po malých částech, kvůli problému. S Rastynkem jsme měli problém už od malička, nemohli 

jsme mu doladit granule, které by mu vyhovovali, z každých měl průjem a občas i s krví. Postupem 

času, kdy rostl a stárl, se to zlepšilo a dnes již nemá žádný problém s jídlem.  Dnes krmím Rastyho 2x 

denně ráno a večer. Po týdnu, co jsem měla štěně doma, jsme jeli stanovat na přehradu, kde se učil 

plavat a zvykat si na lidi. Svého psa jsem od malička vedla k tomu, aby měl rád lidi i psy. Venku si 

mohl hrát s každým pejskem, který byl na něho hodný a majitel to dovolil, mohl si hrát s dětmi a 

dovolila jsem ho hladit lidmi. 

Obrázek č. 24 štěně 
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 Od malička jsme ho učili čůrat na plenku a ne na zem. Chvíli nám to trvalo, ale pes se to 

naučil a později se už ale nevyčůral. Chodili jsme každý den ven, chodil semnou všude. Byl ale strašně 

líný, vůbec nechtěl chodit a pořád by se nosil. Díky pohybu venku, dlouho spinkal a doma byl hodný, 

dokud ovšem nezačal obměňovat zuby. Zhruba když měl Rasty 4 měsíce nešťastnou náhodou se lekl a 

mou chybou vběhl pod kola auta. Naštěstí do auta narazil z boku do předního kola. Po položení na 

zem kňučel a plakal a zvedal přední levou nožičku. Hned bylo jasné, že ji má zlomenou a ihned jsme 

jeli na veterinu. Na veterině mu vyčistili oděrky na tlapce a šel na rentgen, který probíhal bez narkózy 

a byl pouze vyvázán, aby se nepohnul. Po rentgenu mi bylo potvrzeno, že má zlomeninu záprstní 

kůstky. Na nohu byla přiložená pevná bandáž, která sloužila jako sádra. Co dva dny jsme chodili na 

převaz a po 14 dnech jsme si dělali převazy sami doma. Tlapku jsem mu mazala konopnou mastí. 

Tohle léčení trvalo zhruba měsíc a půl, když pak mohl plně došlapnout na nožku a mohlo se žačit s 

rekonvalescenci. Zhruba po dalším měsícibylo vše v pořádku. V pěti měsících měl Rasty už polovinu 

zubu obměněných a v šestém měsíci jsem mu dotrhala špičáky které držely na vlásku a už ho bolely. 

 

 

Obrázek č.22 

Obrázek č. 25 Rasty a morče 

Obrázek č. 26 Rasty se zlomenou packou 
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 Svého psa jsem rozmazlovala až príliš a vychovávala s obrovskou láskou, ale na druhou 

stranu dostaval za vyučenou. Jednou zkoušel co vydržím a protože jsem mu poměrně často strkala 

ruce do misky, aby si na to zvykl a přece jen jednou zkusil na me vystartovat. Když žral šla jsem a 

strčila jsem mu ruku do misky.V tu chvíli pes ztuhnul, na zádech se mu najěžili chlupy a z poza pysku 

vycenili zuby. Z počátku jsem ho varovala on vrčel, po chvili vystartoval. V tu chvíli jsem ho popadla a 

fyzicky ho potrestala až pes kňučel. Nažrat dostal až večer. Od té doby si Rasty nedovoli zavrčet ani 

kdyby nedostal týden nažrat. Přesně toto jsem potřebovala u něj dosáhnout. Během dvou let, kdy 

pes dospíval, udělal nespočet průšvihů a zlikvidoval celý můj pokoj. Začalo to žužlaním koberce u 

postele, okusováním skříňkama a skříněma, drátů od elektriky, rozkousaným oblečením, povlečením, 

dekama až to skončilo vyškrabáním díry ve zdi, rozbitím skleněných dveří a roztrhaním celé postele. 

Dnes zůstala jeho obliba v látkových věcech, všechno neuklizené oblečení, prostěradla, předložky 

v koupelně rozkouše. Vyrostl z něj krásný, aktivní, hravý, milující a blaznivý pes, který miluje větve a 

kousaní do nich, protože jsem ho to učila od malička. Ne z důvodu agresivity ale za účelem hry, 

kterou ma moc rád a mohl by si tak hrát celý den. Na konci prosince 2014 dostal Rastynek zánět kůže, 

který jsme léčili antibiotikama a heřmankovými koupelemi. 

 

  
Obrázek č. 27 Rasty v posteli 
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6.2. Dotazníková část 
 Náš dotazník se skládá z šestnácti otázek. V otázkách jsme se ptali, zda lidé věří 

mýtům a fámám ohledně plemene anglického bulteriéra.  V některých otázkách jsme se ptali na věci, 

o kterých si myslíme, že by je každý chovatel měl vědět. 

Na náš dotazník odpovědělo celkem 101 osob. První otázkou bylo pohlaví vyplňujícího. 

Odpovídalo 72 žen a 29 mužů. Druhou otázkou byl věk vyplňujícího. 29% lidí bylo mladších než 18 let, 

66% bylo mezi 18-30 a 5% bylo od 30 do 50 let. 

Otázka číslo 3: 

Máte doma anglického bulteriéra?

 

 

Na tuto otázku nám odpovědělo 96% negativně. Většina lidí, kteří na náš dotazník odpovídali, 

nejsou majitelé anglického bulteriéra.  

Otázka číslo 4: 

Víte, jak vypadá anglický bulteriér? 

 

 

81% ví, o jaké plemeno se jedná. 12% si tím není jisto. Pouhých 7% lidí neví, o jaké plemeno 

se jedná, což vypovídá o tom, že dnešní populace je zřejmě seznámená s tímto plemenem. 
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Otázka číslo 5: 

Věříte médiím o anglickém bulteriérovi? 

 

 

V této otázce jsme se snažili zjistit, zda lidé věří médiím o tom, že toto plemeno psa je 

agresivní, nebezpečné, nevhodné pro děti a určeno pouze a jen k boji. Jsme potěšeni tím, že většina 

lidí (65%) si myslí, že chování psa je do značné míry ovlivněno jeho výchovou. 32% lidí odpovídalo, že 

těmto médiím nevěří, bez udání důvodu proč jim nevěří. Zbylé 3% z nějakého důvodu věří, že pes 

nebezpečný je. 

Otázka číslo 6: 

Kam byste zařadili anglického bulteriéra?

 

 

4% lidí uvedlo, že toto plemeno je vodní. 38% lidí uvedlo, že toto plemeno je lovecké 

plemeno, což je zároveň správná odpověď. Překvapujícím číslem je 58%. Tolik lidí uvedlo že plemeno 

je bojovým plemen. Využívá se sice i pro bojové sporty, ale není to původním důvodem šlechtění 

plemene. Většina lidí tudíž neví, jaký je hlavní užitek bulteriéra. 
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Otázka číslo 7: 

Z jakých plemen byl anglický bulteriér vyšlechtěn?

 

 

Jedna osoba odpověděla na tuto otázku „zlatý retrívr a knírač“, což je špatná odpověď. 49,5% 

lidí odpovědělo, že je plemeno vyšlechtěno z bílého anglického teriéra a amerického pitbulteriéra. 

Tato odpověď je rovněž špatná.  Zbylých 49,5% lidí odpovědělo správně. Lze tedy usoudit, že znalost 

původu tohoto plemene je poloviční. 
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Otázka číslo 8: 

Jaké máte zkušenosti s anglickým bulteriérem?

 

 

46% z dotazovaných odpovědělo, že má pozitivní zkušenosti s tímto plemenem. 4% 

z dotazovaných odpovědělo, že má negativní zkušenosti. Zbylých 50% lidí nemá žádné zkušenosti 

s plemenem. Nesoustředíme-li se na osoby, které nemají žádné zkušenosti s plemenem anglického 

bulteriéra, lze usoudit, že média o anglickém bulteriérovi nejsou zcela pravdivá, jelikož 90% lidí tvrdí, 

že mají zkušenosti pozitivní.  

Otázka číslo 9: 

Je toto plemeno nebezpečné?

 

 

2% dotazovaných lidí odpovědělo, že plemeno nebezpečné je. 18% odpovědělo, že 

nebezpečné není. Ani jedna z těchto odpovědí není zcela správná. 72% odpovědělo, že záleží na 

výchově a 8%, že záleží na charakteru daného psa. Toto je správná odpověď. 
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Otázka číslo 10: 

Je tohle plemeno vhodné do rodiny a k malým dětem?

 

 

Většina lidí (70%) odpověděla, že je toto plemeno vhodné do rodiny. Opravdu je to tak. Toto 

plemeno je vůči dětem zcela loajální a bezpečné, pokud je dobře vycvičeno a vychováno. 30% 

odpovědělo, že ne. Nejspíše to souvisí s předsudky a exteriérem tohoto plemene.  

Otázka číslo 11: 

Co si myslíte o tomto obrázku? 

Tuto otázku jsme do dotazníku zařadili z toho důvodu, abychom zjistili, jak moc je míra 

předsudků vůči anglickému bulteriérovi rozšířená. Většina lidí (40%) napsala, že se jedná o psa v 

bojovém postavení, jelikož je špatně vychovaný a agresivní, což lze z obrázku snadno usuzovat. 25% 

lidí napsalo, že pes byl vyfocen při štěkání, když si hrál. Dalších 20% napsalo, že pes je špatně 

vychován, tudíž se chová tak, jak se chová. Zbylých 15% uvedlo, že pes byl vyfotografován při zívání. 

Tato odpověď byla nejméně častá, a skutečně se jednalo o psa, který zívá.   

 Lze tedy usoudit, že výše předsudků vůči anglickým bulteriérům je značná. Srovnáme-li tyto 

výsledky s výsledky otázky číslo 5, kdy jsme se tázali, zda lidé věří médiím o anglickém bulteriérovi, je 

i přes to zjevné, že se nechali do jisté míry ovlivnit médiemi a společností. Pouhé 3% lidí v otázce číslo 

5 odpověděli, že předsudkům věří. V této otázce ale 40% lidí odpovědělo, že pes je agresivní. Ačkoli 

fotka toto tvrzení podporuje, jen pár % lidí se nenechalo zmást. 
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Otázka číslo 12: 

Je toto plemeno náročné na výchovu?

 

 

22% dotazovaných odpovědělo, že plemeno náročné je. 15% odpovědělo, že náročné není a 

zbylých 63% odpovědělo, že záleží na individuálním charakteru. Pravdou je, že záleží na charakteru 

psa, stejně jako u jiných plemen, ale toto plemeno je obzvláště náročné na výchovu, jelikož vyžaduje 

zvýšenou pozornost a soustředěnost na výcvik.  

Otázka číslo 13: 

Víte, co je to  BARF?

 

 

5% lidí odpovídalo, že se jedná o krmení granulemi, 3%, že se jedná o krmení živou zvěří a 5%, 

že se jedná o krmení vařenou lidskou stravou. Pozitivní je, že 83% lidí vědělo, že se jedná o krmení 

syrovým masem. Většina lidí tedy má přehled o možnosti krmení psů syrovým masem a ví, o co se 

jedná. 
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Otázka číslo 14: 

Co si myslíte o  Barfování?

 

 

78% dotazovaných odpovědělo, že barfování je pro psa přirozenou stravou, 8% odpovědělo, 

že je to pro psa nebezpečné a zbylých 14%, že je to pro psa nezdravé. Většina lidí tedy ví, že pro psa 

je barfování opravdu přirozené a zpravidla na něj má pozitivní vliv. To, že si někteří myslí že je to 

nezdravé, či nebezpečné, je dáno nejspíše neinformovaností. 

Otázka číslo 15: 

Znáte bullsporty?

 

 

Většina dotazovaných (36%) odpověděla, že bullsporty nezná. 33% odpovědělo, že tyto 

sporty zná. Zbylých 31% odpovědělo, že o bullsportech slyšelo, ale neví o nich bližší informace. 

Srovnáme li tyto výsledky, zjistíme, že jsou téměř totožné. Třetina lidí ví o co se jedná, nejspíše proto, 

že sami jsou chovateli nějakých plemen psů a podobné sporty provozují. 
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Otázka číslo 16: 

Co vyvolávají bullsporty u psa?

 

 

Na tuto otázku většina lidí (75%) odpovídalo, že při aktivitě vyvolanou bullsporty dochází 

k vybití energie psa. 23% dotazovaných odpovídalo, že bullsporty vyvolávají u psa agresivitu, což 

znamená, že neví, co to bullsporty jsou. Zbylé 2% lidí odpovědělo, že to na psa nemá žádný vliv. 
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Závěr  

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem by se měl pes chovat a vychovávat. Dále pak jaký 

názor na anglického bulteriéra lidé mají. Většina lidí se o chov tohoto plemene moc nezajímá a není 

s ním seznámeno. Lidé si často myslí, že je toto plemeno používáno k bojovým účelům, a že je to 

nebezpečné plemeno. Málo kdo si uvědomuje, že chování psa není dáno pouze jeho charakterem, 

nehlavně výchovou. Toto plemeno může být nebezpečné a nevychované za předpokladu, že bylo 

špatně cvičeno. Anglický bulteriér potřebuje neustálou péči, neustálou aktivitu a také neustálou 

zábavu. Dále potřebuje nad sebou pevnou ruku. Člověk se mu musí věnovat. V tomto případě je 

plemeno skvělým společníkem a vychovaným, bezpečným psem. 

 

 
Obrázek č. 29 Rasty 
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