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A vy se ho nebojíte?“ bývá 
nejčastější otázka, kterou 
Kateřině Holubové, 

majitelce psa „bojového“ plemene, 
pitbullteriéra, pokládají cizí lidé. 
„A proč bych se měla bát vlastního 
psa?! Odpovídám na to vždycky,“ 
směje se pětadvacetiletá sympatická 
tmavovláska. Po dlouhých letech 
soužití s pitbullteriéry už ví, jak je 
život majitele takového psa těžký a jak 
velké jsou předsudky společnosti. 

HOLÍ DO HŘBETU
Proto se rozhodla pro akci, která 
skeptickou veřejnost seznámí 
se všemi klady i zápory života 
s pitbullteriéry, stafordšírskými 
teriéry a bullteriéry. Chystá 

se vybudovat středisko, které by 
bez zkreslení informovalo o realitě 
soužití s „bojovými“ plemeny. Na svém 
cvičáku v pražských Modřanech, kde 
se na tyto typy plemen specializuje 
již tři roky, se denně setkává s lidmi, 
kteří o problematice bojových plemen 
nemají prakticky žádné znalosti.
„Ve společnosti panují neuvěřitelné 
předsudky. ,Bojový‘ pes rovná se 
automaticky zabiják a od přátel, 
kteří mají pitbully, pořád slyším, jak 
obrovské mají problémy. Třeba je 
řidič nevezme do autobusu, protože 
prý košík pro takového psa nestačí – 
že by ho mohl překousnout. Jedna 
slečna se mi nedávno svěřila, že poté, 
co vyšel článek v novinách o tom, jak 
pitbull nebo staford někoho napadl, 
jí pán na ulici přetáhl psa holí přes 
záda, aniž by zvíře cokoli udělalo. 
Prostě jenom proto, že to bylo právě 
ono plemeno.“ Špatné zážitky se svým 
psem má i chovatelka Aneta Kuncová: 
„Máme chalupu v malé vesnici a když 
jdeme venčit, tak se otvírají okna 
a lidi volají: Nechoďte nám tady s tou 
hyenou, táhněte si zpátky k vám 
domů, to nás tady chcete zastrašit?! 

Nakonec nám do zahrady hodili jed 
na krysy.“ 

MILUJÍ LIDI A DÁVAJÍ LÁSKU
O chov psů se Kateřina Holubová 
zajímá už od jedenácti let, na „bojová“ 
plemena se začala specializovat 
v šestnácti. Dnes se ve výběhu 
u svého cvičáku stará hned o pět 
pitbullteriérů. 

„Jednoho jsem zachránila z útulku,“ 
vysvětluje. „Byl v hrozném stavu. 
Dodneška se bojí dětí, s největší 
pravděpodobností ho nějaké 
dost trápilo,“ říká Kateřina. Mýtus, 
že bojová plemena napadají bez 
příčiny člověka, je prý nesmyslný. 
„Tihle psi milují lidi a za svého pána 
by položili život,“ říká Kateřina. 
„Tak třeba březí fenka nevnímala 
ani své mateřské pudy a chránila 
moji kamarádku při napadení 
tak, že nakonec všechna štěňata 
potratila,“ vzpomíná Kateřina. 

Řada psů bojových plemen 
prý díky lásce k lidem dosahuje 
výborných výsledků při kanisterapii 
u dětí. „A jejich důvěřivost k lidem 
je dokonce i ohrožuje. Odejdou 

AKTUÁLNĚ

„Prožíváme život ve 
strachu a radši se 
ostatním klidíme z cesty,“ 
tvrdí svorně majitelé psů 
veřejností označovaných 
jako „bojoví“.

„Když pitbulla, tak jedině s průkazem původu,“ poradila by vám Kateřina Holubová (uprostřed vlevo)  

ŽIVOT VE STRACHU
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prakticky s každým, kdo je na ně 
hodný – nedávno ukradli chovatelce 
dva psy přímo ze zahrady. A nechat je 
před sámoškou – to se už vůbec nedá. 
Odvedl by si je bez problémů kdokoli.“

MÝTY A PRAVDY
Postoj veřejnosti se však prý zlehka 
mění. „Náš cvičák je pro všechna 
plemena a lidi se sem často chodí 
poptávat po službách, které 
poskytujeme. Když vidí, že mám 
pitbully, začne jich devadesát procent 
vyzvídat, jak to tedy doopravdy je. 
Je vidět, že mají o věc zájem.“ Často 
přežívá i mýtus o tom, že bojová 
plemena programově napadají 
ostatní psy. „Tady je namístě vysvětlit 
rozdíl,“ říká Kateřina Holubová, 
která radí navštívit i stránky 
www. choc-destruction.com, kde je 
vše popsáno dopodrobna. „Stavbulík 
je přátelské, rodinné plemeno, 
které nenapadá. Když na to přijde, 
může být samozřejmě agresivnější 
a může vyvolávat konflikty, ale to je 
běžné pro úplně každé plemeno.“ 
Otevřeně tazatelům také přiznává, 
že co se týče pitbullteriérů, je důležité 
tento problém hned v základu 
rozdělit. „Zásadní rozdíl je mezi psy 
bez průkazu původu a s průkazem. 
Pokud psy křížíme, jak koho napadne, 
narodí se labilní jedinci, a ti, ať s nimi 
děláte co chcete, budou agresivní.“ 

Na druhou stranu psi s průkazem 
původu, u kterých se podle povahy 

důsledně vybírá, s kým se spáří, jsou 
velice klidní. Ti pak nenapadají nikdy. 
„Neřeší ani, když na ně vrčí malý pes. 
To jen otočí hlavu a jdou pryč. Není 
nejmenší pravda, že se pitbullteriéři 
nesnesou s jinými psy. Ti moji se 
dokonce kamarádí s mými naháči!“ 
Jenže kvůli předsudkům prý tito psi 
žádné přátelství s ostatními plemeny 
ani navázat nemohou. „Jakmile nás 
lidé potkají venku, okamžitě táhnou 
svého psa pryč a křičí, ať toho 

svého držím od jejich co nejdál. Je 
to smutné, protože kamarádství ten 
pes potřebuje. Je jako všichni ostatní 
a má rád smečku. Takoví psi jsou 
pak úplně ztracení,“ říká chovatelka 
Tereza Černíková.

KOMU PES?
Ať už jsou mýty ve společnosti 
falešné, jak chtějí, pravdivá je jedna 
věc: „bojový“ pes nepatří do ruky 
každému. „Já si pitbulla hrozně 
přála už v šestnácti,“ vzpomíná 
Kateřina. „Rodiče ale trvali na tom, 
že se musím nejdřív se psy naučit 
pořádně pracovat, dřív mi ho 
nepovolili. Naštěstí.“ Podle Kateřiny 

prý mladý člověk není vyzrálý. „Nemá 
vyhraněné hodnoty, neví, jak si 
nalajnovat život, přeskakuje z jedné 
věci na druhou a každou chvíli ho 
baví něco jiného, takže se psovi často 
přestane věnovat. Tahle plemena ale 
doopravdy potřebují pevnější vedení, 
jinak je pak problém. Často se stává, 
že sem přijdou rodiče s tím, že si 
jejich děti pořídily pitbulla, který jim 
přerostl přes hlavu, a problém, který 
tak vznikl, musíme řešit my. Když 
se někde objeví článek o konfliktu 
s ,bojovým‘ psem, vznikl většinou 
proto, že jeho majiteli byly buď děti, 
které ještě nedostaly rozum, nebo ti, 
co ho nedostali ani později.“ 

Podle Kateřiny je naprosto nezbytné, 
aby měl majitel psa takzvaného 
bojového plemene několik hlavních 
vlastností: cílevědomost, důslednost 
a schopnost dotahovat věci do konce. 
„Tenhle pes od vás vyžaduje hrozně 
moc času, musíte se mu věnovat. 
Stafordšírský bullteriér sice potřebuje 
spíš lásku, takže mu stačí trávit víc 
času s rodinou a je blažený, že má 
společnost. Ale i tak je důležité 
ho stejně jako pitbulla zaměstnat 
a denně se mu aspoň tři hodiny 
věnovat. A nejde jen o vycházky – pes 
potřebuje i specializovaný výcvik. 
Tak se vyřádí, doma nedělá problémy, 
netahá polštáře, je v klidu a může 
se mazlit a dát vám lásku, které má 
pro každého pořád dost.“ ■ 

chromovska@mf.cz

AKTUÁLNĚ

„Těm, co kopou do štěnátek 
a tlučou psy holí, bych přála 
zažít strach o vlastního psa. 
A také tu bezmoc a smutek.“

Pro „bojové“ psy je nezbytná aktivita, a tu stoprocentně mají na cvičáku. Zkuste třeba www.btsc.cz, kde vám rádi poradí
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