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Zájem o zápasy, pfii nichÏ se toãily v sázkách velké
peníze, byl obrovsk˘: majitel hostince, v nûmÏ se
pravidelnû konaly závody ve rdou‰ení krys, kupoval
t˘dnû aÏ dva tisíce – nejlépe venkovsk˘ch – krys.

Anglický bulteriér
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ov˘ druh boje potfieboval také
nové bojovníky; dosavadní
zápasníci typu buldoka byli na

zápasy s krysami pfiíli‰ tûÏkopádní,
pomalí a neohrabaní. Podnikaví
chovatelé se tedy rychle zamûfiili 
na vy‰lechtûní vhodného psa. 
Jeden z prvních a nejúspû‰nûj‰ích byl 
J. Hinks povaÏovan˘ za ,,otce“ plemene,
známého nejprve jako Bull and Terrier.
Za základ vzal anglického buldoka,
vyznaãujícího se nezdolnou
houÏevnatostí, odolností, odvahou
a urputností v boji. Odlehãil ho
staroanglick˘m bíl˘m teriérem, kter˘
dodal rychlost a temperament spolu
s vá‰ní a ostrostí na hlodavce. Tfietím
plemenem byl hladkosrst˘ black and tan
teriér. Psi typu pozdûj‰ího anglického
bulteriéra se v‰ak v Anglii vyskytovali uÏ
dfiíve, o ãemÏ svûdãí napfiíklad obraz
kfiíÏence buldoka a bílého teriéra
jménem Trusty z roku 1806. Jméno
bullterrier se poprvé objevilo v Annals
of Sporting, sestaven˘ch v roce 1822
Piercem Eganem. Tehdej‰í kfiíÏenci, raní
bulteriéfii, byli ve srovnání s dne‰ními
psy nohatûj‰í a jejich hlava, pod siln˘m
vlivem buldoka, nejvíce pfiipomínala
souãasnou argentinskou dogu. V této
dobû ‰lo chovatelÛm pfiedev‰ím
o získání schopného, tvrdého,
odváÏného, dravého a hbitého
bojovníka, u nûjÏ se pfiíli‰ nehledûlo na
vzhled. Prvním, kdo se zamûfiil také na
propracování exteriéru a dal tak vlastnû
skuteãnû základ vzniku nového plemene
moderního typu, byl zmínûn˘ J. Hinks
z Birminghamu. Za pravé bulteriéry byli
dlouho povaÏováni jen zcela nebo
pfieváÏnû bíle zbarvení psi. Napfiíklad
i nûmecké publikace je‰tû v roce 1923
(G. Müller, Der Gesunde Hund) 
uvádûjí jediné, ãistû bílé zbarvení.
Vícebarevné varitey vznikly aÏ zkfiíÏením
s anglick˘m staffordshire teriérem.
Zákaz kupírování u‰í (anticropping law),
kter˘ v Anglii platil od roku 1895,
nejprve odradil mnohé chovatele bíl˘ch
anglick˘ch teriérÛ, pfiedchÛdcÛ
bulteriéra, natolik, Ïe toto plemeno
zmizelo, respektive se „rozpustilo“
v plemenech jin˘ch. Chovatelé
bulteriérÛ, ktefií se nehodlali vzdát
typického vzhledu sv˘ch oblíben˘ch psÛ
se vzpfiímen˘m u‰ním boltcem, v‰ak
v dal‰ím chovu dosáhli vzpfiímeného
ucha vhodn˘m kfiíÏením. Nejv˘raznûj‰í
zmûnou ve vzhledu za poslední století 
je tvar hlavy, konvexní linie nosního
hfibetu bez stopu, takÏe hlava
dosahovala v 80. letech tvaru vajíãka.

M. Císafiovsk˘
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Dole: Bílí teriéfii
ze Silversea
Kennel majitele
Harryho 
J. Prestona
z Birminghamu,
narození kolem
roku 1924

Nahofie: Bíl˘ bulteriér Nelson, ‰ampion
Anglie, narozen˘ v roce 1866, zvítûzil

na fiadû v˘stav mezi lety 1868 aÏ 1872
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·ampionka
White Rose
Girl z Kendon
Kennel of Bull-
terriers
majitelky D. J.
Kennedy Thom
z Glasgow,
narozená
v roce 1922,
ve vûku ãtyfi let

Zápasník Madman
(·ílenec)
z Welshovy knihy
The Dog in Health
and Disease,
1879 

Barevní bulteriéfii byli v Anglii dlouho
povaÏovaní za samostatnou varietu
Coloured Bull-terriers a vyskytovali 
se pomûrnû vzácnû; proto jim moÏná
bylo tolerováno nekorektní postavení
ucha, podobnû jako v˘stavnû
úspû‰nému psu Sher Grand Duke
z Sher Kennels Teda Lyona ze Surrey;
snímek byl publikován v roce 1929
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