
polupofiadateli té leto‰ní akce Eu-
ropean bulldog Show byly Moravia
Bulldog and Terrier club, Bohemia

Royal Breeders Association a No Name
kennel. V̆ stavy se úãastnilo na 200 psÛ
nejen z âeské republiky, ale i z Polska,
Slovenska a Nûmecka, exteriér posuzova-
li dva ital‰tí rozhodãí. ÚroveÀ vystave-

n˘ch jedincÛ byla mimofiádná, konkuren-
ce v jednotliv˘ch kategoriích obrovská.
Po oba víkendové dny probíhaly také
sportovní soutûÏe.“ 
Uvûdomil jsem si, Ïe vítûze soutûÏe high
jump psa Listera (vyskoãil v˘‰ky 2,25 m!)
a jeho majitele Petra Lautrbacha znám.
V̆ borná pfiíleÏitost k popovídání.

Pes na vlky a medvûdy
„Psa jsem chtûl jiÏ dfiíve. Aby mne v mém
rozhodnutí pofiídit si právû pitbula nikdo
zbyteãnû neovlivÀoval, s koupí jsem ãekal
do doby urãité samostatnosti, ekonomic-
ké volnosti a moÏná i osobní zodpovûd-
nosti. Nûkomu to mÛÏe pfiipadat neroz-
váÏné nebo i nezodpovûdné, Ïe m˘m
prvním psem je právû jedinec tohoto ple-
mene. Já v‰ak vím, Ïe jsem volil dobfie.
Dobu ãekání na pofiízení psa jsem vyplnil
sbíráním materiálÛ a studiem literatury.
Historie tohoto plemene je dlouhá
a dostateãnû známá. Literatura uvádí, Ïe
jiÏ kolem roku 1600 byly v Nové Anglii
roz‰ífieny zápasy s medvûdy. Psy pro zápa-
sy chovali ir‰tí pfiistûhovalci v okolí
Bostonu, k cílenému chovu dováÏeli ang-
lické a skotské psy typu bull and terrier.
Tamní farmáfii a osadníci mûli zájem
o psy s ostrou povahou na ochranu své-
ho majetku. UpfiednostÀovali jedince vût-
‰í a tûÏ‰í, s velkou silou, schopné ãelit
útokÛm vlkÛ a kojotÛ. Tyto psy pojmeno-
vali American bull terrier, Yankee terrier
nebo Staffordshire terrier. V dal‰ích
letech do‰lo k rozdûlení chovatelÛ tûchto
psÛ. Jedna ãást trvala na udrÏení starého
bojového psa a druhá ãást se snaÏila
selekcí odchovat psa v˘stavního. Tak se
roz‰tûpilo pÛvodní bull and terrier na
American Staffordshire Terrier a Ameri-
can Pit Bull Terrier. Nejvût‰í oblibu
a zájem zaÏil americk˘ pitbul pfied 1. svû-
tovou válkou a v jejím prÛbûhu. KaÏdé
ãíslo magazínu Life obsahovalo kresbu
nebo karikaturu pitbula v záhlaví nejdÛ-
leÏitûj‰ích kapitol. Nejznámûj‰ím psem té
doby byl pitbul Stubby - zlat˘ pes s bíl˘-
mi znaky. Získal hodnost serÏanta ame-
rické armády a medaile za varování pfied
chemick˘m útokem a zadrÏení nûmecké-
ho ‰piona. Na váleãném plakátu, na nûmÏ
válãící armády zastupují psi typiãtí pro
urãitou zemi, byla americká armáda pfied-
stavována svûtl˘m americk˘m pitbulterié-
rem. Popularitu APBT znaãnû zv˘‰ilo i to,
Ïe Theodor Roosevelt, 26. prezident USA
a nositel Nobelovy ceny míru, vlastnil
právû amerického pitbulteriéra. A nedal
na nûj dopustit!“

Správné rozhodnutí 
„Pak pfii‰ly na fiadu inzeráty. První chova-
tel, kter˘ se ozval, byl velmi vstfiícn˘ a ne-
mûl problém ukázat mi cel˘ chov.
PÛvodnû jsem mûl zájem o fenku, proto-
Ïe se fiíká, Ïe jsou zvladatelnûj‰í a klidnûj-
‰í. Ve vrhu v‰ak byla jen jedna a byla jiÏ
zamluvená. Neodolal jsem a ihned jsem si
zamluvil ãerného psíka. Jméno Lister
jsem si vybral podle kultovního
seriálu z produkce BBC. Musel jsem je‰tû
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Brněnský rekordman
V ãasopise Ná‰ miláãek 11/2005 jsem se doãetl, Ïe „na
Brnûnské pfiehradû se jiÏ tradiãnû na zaãátku záfií konala
v˘stava psÛ plemene americk˘ pitbullterrier (APBT). 
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mûsíc poãkat, neÏ ‰tûÀata dosáhla k˘Ïe-
ného vûku k odbûru. Byl to mûsíc pfiíprav.
Ponûkud jsem pfieorganizoval byt, zakou-
pil základní psí potfieby, osvûÏil si zásady
správné v˘chovy... Pfii‰ly i pochyby, zda je
to správné rozhodnutí. Vûdûl jsem, Ïe to
není jen radost ze souÏití, ale také spous-
ta starostí a pfiedev‰ím velká zodpovûd-
nost. Na ten okamÏik, kdy jsem Listera
poprvé provedl bytem, nezapomenu.
KdyÏ jsem mu nûco povídal o jeho
novém domovû a novém páneãkovi, jen
na mne koukal vyjeven˘ma oãima a ne-
chápal. Jako kaÏdé ‰tûnû se na zaãátku jen
krmil, hodnû spal, chtûl si stále hrát
a v‰ude ãural. Lidem v domû i pejskafiÛm
na procházkách po okolí se moc líbil.
Obãas mne pfiekvapila odtaÏitá reakce,
kdyÏ se nûkdo zeptal na jeho plemeno.“

Dvojice sportovcÛ
„JelikoÏ mám sedavé zamûstnání a nad
poãítaãem strávím spoustu ãasu, mám
rád pohyb. Pfiedev‰ím v˘konnostní a vytr-
valostní sporty. Proto bylo úplnou samo-
zfiejmostí, Ïe jsme s Listerem odmaliãka
chodili cviãit. JiÏ od ãtyfi mûsícÛ jsme nav-
‰tûvovali kursy poslu‰nosti. Pfii kaÏdé lek-
ci mne pfiekvapoval, jak v‰e bez potíÏí
chápal. Myslím, Ïe jsem byl ve v˘chovû
vytrval˘ i zásadov˘, teprve mnohem po-
zdûji jsem docenil, Ïe tehdy získané návy-
ky jsme si neustál˘m tréninkem udrÏeli.
I kursy obrany jsme velmi dobfie zvládli.
Vzhledem k tomu, Ïe Listerova matka
dosahovala vynikajících v˘konÛ ve spor-
tovních soutûÏích, chtûl jsem zjistit, zda
i on pÛjde v jejích stopách. JiÏ na první
European Bulldog show v kategorii ‰tû-
Àat získal v˘borné umístûní. Jakmile pes
trochu vyrostl, zaãali jsme více bûhat
a zvykat si na zátûÏ. V poãátcích to byl
pouze fietûz, pozdûji na nûj pfiibyla malá
a posléze i velká pneumatika. Loni pfied
v˘stavou uÏ to byly kaÏdodenní zátûÏové
dávky i nûkolikakilometrové bûhy vedle
kola. Díky dobré kondici se v kategorii
psÛ star˘ch 12 aÏ 18 mûsícÛ umístil na 

1. místû. Od dvou let vûku se zúãastÀu-
jeme sportovních soutûÏí. Poprvé to sice
nebylo nic moc, atmosféra kolem v‰ech
sportovních soutûÏí v‰ak byla fantastic-
ká a pfiímo nás oba nadchla. Zaãali jsme
na sobû tvrdû pracovat. Pfiedev‰ím tré-
nujeme skok na pe‰ka. Pfiedpokládal
jsem, Ïe Lister pfii leto‰ních závodech
dosáhne v˘konu tak nûco kolem 190 cm.
Koneãn˘ v˘sledek na EBS v Brnû byl pro
mne pfiíjemn˘m pfiekvapením. Neuvû-
fiiteln˘ch 223 cm je o nûco men‰í neÏ
souãasn˘ rekord ãeského klubu APTB.
Tak uvidíme pfií‰tí rok.“

SoutûÏní disciplíny
V rámci Klubu americk˘ch pitbulteriérÛ
probíhají kromû v˘stav s hodnocením
exteriéru i ãistû sportovní akce. Psi
a jejich majitelé soutûÏí v nûkolika discip-
línách: weight pull – tah vozíku se zátûÏí
na speciální dráze, weight pull sprint –
tahání tfiíkolky na ãas, iron dog (duatlon)
– vytrvalostní bûh, high jump – v˘skok na
pe‰ka do v˘‰ky, hang time – zákus do pe‰-
ka v základní v˘‰ce 1,6 m na ãas.

Pitbul je radost
„Pitbul je velice Ïiv˘ a temperamentní
pes. Nepotfiebuje v‰ak ke svému Ïivotu
obrovskou zahradu. Zvykne si i na mal˘
panelákov˘ byt. Jeho tûlesné dispozice ho
ale pfiedurãují k aktivnímu Ïivotu. Je pr˘
i vhodn˘ pro velkou rodinu. Má silné
sociální cítûní a velkou trpûlivost s dûtmi.
Rodina je pro nûj smeãkou, kterou milu-
je. Toto plemeno má silnû utváfien˘ „hie-
rarchick˘ Ïebfiíãek“. Bere ãlovûka jako
jiného psa. Proto si majitel svou nadfiaze-
nost v hierarchii smeãky musí vytvofiit.
Není zcela automatická nebo samozfiej-
má. Musí b˘t chytfiej‰í, lstivûj‰í a po psím
zpÛsobu inteligentnûj‰í. Musí se sv˘m

psem neustále komunikovat a hledat spo-
leãnou fieã. I Lister v dobû dospívání
a nûkdy i teì zkou‰í, kam aÏ mÛÏe zajít.
Musí v‰ak cítit, kdo je „vÛdcem“. Psa ale
nedonutíte, aby vás uznával a miloval
pomocí násilí. Nesmíte dopustit, aby se
vás bál. Z bázlivého a ustra‰eného psa
vyroste nevypoãitateln˘ a tûÏko ovladatel-
n˘ jedinec. U pitbulÛ to platí dvojnásob:
„Násilí plodí jen násilí.“ Autoritu si kaÏd˘
majitel získá pfiirozenou cestou, pfii kaÏ-
dodenní v˘chovû a v˘cviku, chápáním
potfieb psa, dÛslednou trpûlivostí a pre-
cizností. Mohu potvrdit, Ïe pitbul je pra-
covit˘, oddan˘ a velmi inteligentní. Îít
s ním je radost.“

Taková na‰e siesta
Pfiítelkynû Tereza dodává: „VÏdycky jsem
se psÛ bála, mûla jsem z nich velk˘
respekt. Pokud jsem nemusela, nepfiibli-
Ïovala jsem se k nim. S Listerem jsem se
setkala, kdyÏ mu byl rok. Bylo mi jedno,
Ïe je to pitbul. Byl to prostû pes. Jak jsem
ho díky Petrovi poznávala, postupnû jsem
k nûmu mûla vût‰í a vût‰í dÛvûru. Teì ho
beru jako ãlena rodiny. Díky nûmu trávím
více ãasu venku v pfiírodû. Nemám tolik
silné vÛle, abych se jela kaÏdé ráno jen
tak projet na kole, ale kdyÏ zaãnu den
procházkou, je to fajn. Lister je v˘born˘
spoleãník a vûfiím mu. Nevím ale, co udû-
lají jiní psi, které neznám. Proto jsou
ko‰ík i vodítko na‰imi spoleãníky. Co má
Lister za odmûnu? Obãas dostane jako
dobrÛtku tvaroh s vajíãkem. A co miluje?
Nacpat se mezi nás do postele. Tam ho
v‰ak nepou‰tím. Nûkdy mne sv˘ma oãima
pfiesvûdãí, Ïe si zaslouÏí leÏet se mnou
pod dekou na gauãi. To je pak taková
na‰e siesta.“ Vyprávûní zapsal Go
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