
atímco její modr˘ pejsek Umpa-
Lumpa Chesway Fransimo Bohemia
získal nominaci na prestiÏní v˘stavu

Crufts, fenka Ch. Update Sway Fransimo
Bohemia se stala jiÏ dvakrát celkovou
vítûzkou akce Staffí den, kde exceluje 
v takzvan˘ch bull sportech. Kromû toho 
se Aneta snaÏí ‰ífiit pozitivní povûdomí 
o staford‰irsk˘ch bulteriérech, a tak
pfiispívat k jejich propagaci. DÛkazem
toho je i následující rozhovor…

Staford‰irsk˘ bulteriér se dnes u nás
fiadí do desítky nejoblíbenûj‰ích plemen.
âím si vysvûtlujete jeho vysokou oblibu,
kdyÏ obecnû jsou „psi typu bull“
vefiejností vnímáni ãasto spí‰e
negativnû? A jak se od ostatních li‰í?
Stafíka si zamiluje kaÏd˘… I odpÛrce
plemen tohoto typu zlomí svojí vfielou
povahou. Bezmeznû miluje lidi a svoji
rodinu, vítá kaÏdého bez v˘jimky, tak si
postupem ãasu získá opravdu v‰echny. 
Je to bezvadn˘ parÈák do Ïivota. Nûkoho
osloví i jeho v‰estrannost. Vût‰ina plemen
byla k nûãemu vy‰lechtûna a má primární
urãení, ale se stafíkem mÛÏete dûlat 
témûfi cokoli, co vás napadne.

Plemeno b˘vá ãasto prezentováno jako
rodinné, coÏ nerozporuji, ve Velké Británii,
zemi pÛvodu, je naz˘váno „nanny dog“,
dûtská chÛva. Na druhou stranu si ale
myslím, Ïe v˘chova, socializace a v˘cvik
jsou u tohoto plemene velmi dÛleÏité – nic
z toho by majitel nemûl zanedbat, vÏdyÈ
vzezfiením a silou nejsou stafíci Ïádná
„ofiezávátka“.
A k tûm rozdílÛm: Myslím, Ïe ve srovnání
s pitbulem dokáÏe stafík vyhodnotit
situaci, pitbul jde takzvanû do v‰eho,
stafík více pfiem˘‰lí a jeho povaha je
mírnûj‰í. Vzhledem k tomu, Ïe od raného
vzniku plemene Ïil v tûsném kontaktu 
s lidmi, vazba na nû je veliká. Agrese vÛãi

ostatním psÛm se u nûj dá mnohem lépe
potlaãit (nûkdy dokonce není vÛbec
pfiítomna, coÏ u pitbula b˘vá opravdu
zfiídka, tam se naopak tyto povahové rysy
cení). Stafíci b˘vají choulostivûj‰í a radûji
fungují jako domácí spoleãníci, neÏ aby
hlídali u boudy.

Patfiíte k lidem, ktefií se velmi aktivnû
vûnují tzv. „bull sportÛm“. Jak jsou 
k nim stafbulíci ve srovnání se sv˘mi
pfiíbuzn˘mi disponováni a které
disciplíny jim jdou nejlépe? 
Stafík má srdce na pravém místû, a tak jde
do v‰eho naplno. Bull sporty ho velmi
baví, protoÏe tam vyuÏije i své pÛvodní
uplatnûní. Dá se fiíct, Ïe je to taková
alternativa, aby plemeno nedegenerovalo
doma na gauãi a jeho pÛvodní vyuÏití se
uplatnilo i v praxi. Stafíci mají drive 
a v‰echno dûlají na 100 procent, takÏe 
i v˘kony jednotliv˘ch disciplín dosahují
nevídan˘ch v˘sledkÛ.
Neporovnávám je s „piÈáky“ a vût‰ími
plemeny (AST, AB), protoÏe ta jsou
dispoziãnû pro sporty lépe vybavena – jsou
vût‰í, tím mají logicky více síly, del‰í nohy
jim zase dají vût‰í rychlost. Ale i tak se

I kdyÏ Aneta Kuncová vyrÛstala s argentinskou dogou, do kynologického
svûta skuteãnû „spadla“ aÏ s pfiíchodem prvního staford‰irského bulteriéra.
Od té doby slovy i ãiny razí heslo, Ïe v˘stavy, chov a sport se dají skloubit.
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Spíš cukr než bič
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Rozhovor:

Do tunelu! 

Bull sporty  staford‰irské
bulteriéry velmi baví.
Strhnout dokáÏou i jejich
páníãky



Rozhovor:
stafíci svou houÏevnatostí a odhodláním
dokáÏou vût‰ím plemenÛm rovnat, ba
dokonce jim i konkurovat. V disciplínû tug
of war neboli pfietahování, kde jde 
o celkovou kondici a vytrvalost, je 
nûkdy i pfiedãí.
Pokud se t˘ãe v˘skoku na pe‰ka (high
jump a wall climbing), jsou na tom oproti
AST a pitbulÛm hÛfie, zase je to jejich
tûlesnou stavbou, ale i v této disciplínû
máme stafíky, ktefií excelují.
Tah bfiemene (weight pulling) zvládají
bravurnû, ãasto nepotfiebují jinou motivaci
neÏ páníãka, coÏ je u ostatních plemen
typu bull nevídané. Stejnû tak u bûhu 
s pneu (weight pull sprint) jsou hbití,
rychlí a neohroÏení.

Jsou STB vhodní i na jiné typy 
v˘cviku ãi sportÛ?
Urãitû jsou. Máme ve sv˘ch fiadách
majitele, ktefií se vûnují v˘cviku, aÈ uÏ 
jsou to agility, coursing, dogdancing,
dogfrisbee, obedience, záchranafiina,
mushing, dogtrekking, vystavování 
a v neposlední fiadû i lovecká kynologie.
MÛÏu fiíct, Ïe se stafíkem se dá aktivnû
dûlat témûfi cokoli, co vás napadne. Rád 
s vámi bude podnikat v˘lety, rád s vámi
bude bûhat, kdyÏ budete chtít, tfieba 
i u kola. K smrti miluje aportování, takÏe
pokud je ãlovûk alespoÀ trochu sportovnû
zaloÏen˘, nudit se s ním urãitû nebude.
Plemeno patfií i mezi oficiálnû uznaná
lovecká plemena. A právû i kvÛli
zmiÀovanému zájmu o plemeno rostou
fiady stafíkÛ pracujících v lese. Sama jsem
mûla moÏnost vidût je na naháÀce a kvÛli
svému temperamentu a chuti dûlat se
sv˘m pánem v‰echno jsou v praxi velk˘mi
pomocníky a myslivci jsou stále více
vyhledáváni. Nejlépe se hodí na 
ãernou zvûfi.

Podle „váleãkÛ“, které obãas potkávám
na ulici, soudím, Ïe plemeno má trochu
sklon k nadváze? A jak sná‰í horko?
Plemeno jako takové sklony k obezitû
nemá, ale tím, Ïe si ho stále ãastûji majitelé
pofiizují jen jako domácího mazlíka 
a neprovozují s ním Ïádnou aktivitu, tak 
je jasné, Ïe trochu „nakyne“. Dnes jiÏ se
tomu dá pfiedejít fiadou light granulí. Já
osobnû se pohybuji mezi aktivními
pejskafii a ti mívají „váleãky“ jen zcela
v˘jimeãnû. Stafíci b˘vají sami o sobû
aktivní, a tak se i na obyãejné procházce
dokáÏou pofiádnû prohnat. TlusÈochy 
z nich dûlají jen majitelé nevhodnou
stravou a zbyteãn˘mi pamlsky.
Vedro sná‰ejí celkem v pohodû, otevfiou
‰irokou mordu a zhluboka d˘chají. Mnozí
lidé si pak myslí, Ïe se smûjí, a oni se
pfiitom ochlazují. Vût‰ina stafíkÛ má ráda
vodu, kde se i v tropick˘ch teplech rádi
osvûÏí.

Jak se staford‰irsk˘ bulteriér vychovává

a jak cviãí? Zvládne ho i zaãáteãník?
Není to sluÏební plemeno, takÏe na 
nûj neplatí dril, ale s pozitivní motivací
dosáhnete v˘born˘ch v˘sledkÛ. 
Platí na nûj spí‰ cukr neÏ biã, to 
znamená víc chválit neÏ trestat.
Rád pánovi vyhoví, a tak za tenisák nebo
pi‰kot pro vás udûlá tfieba kotrmelec.
Nejsem zastáncem toho, jak teì osvûta 
(i kdyÏ jsem za ni jinak samozfiejmû ráda)
hlásá, Ïe je to plemeno pro kaÏdého.
Pevnou ruku pfii v˘chovû urãitû potfiebuje.
Neumím si pfiedstavit, jak by to dopadlo,
kdyby ho dostala do rukou tfieba moje
babiãka. Stafík se cviãit musí, ale kdyÏ
ãlovûk jenom trochu chce a zajímá 
se, tak to zvládne.

Jak se podle va‰ich zku‰eností 
chová k ostatním psÛm a k lidem? 
K lidem se chová velmi dobfie, má je
opravdu rád, a tak i kaÏdého náhodnû

potkaného ãlovûka chce poãastovat. 
AÏ vám bude oblizovat kdejakého
bezdomovce, zjistíte, Ïe by mohl i trochu
ubrat:-). Co se t˘ãe ostatních psÛ, dokáÏe 
s nimi fungovat, dokonce si i hrát, fiádit 
a dovádût. Znám spoustu bezkonfliktních
stafíkÛ, já se v‰ak se sv˘mi psy pfiesto mám
na pozoru. Mezi smeãku neznám˘ch psÛ
bych je bez rozmyslu nepustila. MÛÏou se
nepohodnout o klacek, míãek ãi cokoliv
jiného se jim nemusí zdát – a problém je
na svûtû. Máme v‰ak i plno psích
kamarádÛ, takÏe se to urãitû dá zvládnout.
Psi jako samci b˘vají dominantnûj‰í, 
ale není to pravidlem.

Co povaÏujete za hlavní v˘hodu 
a naopak nev˘hodu plemene?
O mnoha pfiednostech jsem se uÏ zmínila.
V praktickém Ïivotû je podle mû velkou
v˘hodou stafíka, Ïe je „skladn˘“. Krásnû se
vejde do auta i k nohám spolujezdce, a tak
je to správn˘ spoleãník na cestách. Jako
nev˘hodu nûkdo vnímá, Ïe i kdyÏ pÛsobí
jako ranafi, urãitû to není hlídaã. Zlodûje
spí‰e pfiivítá, neÏ zaÏene.

Co byste v‰em souãasn˘m 
i budoucím majitelÛm staford‰irského
bulteriéra doporuãila?
Najdûte si mezi majiteli plemene pfiátele 
a spoleãnû se vûnujte sportování! Bull
sporty jsou stále oblíbenûj‰í, a tak pfiib˘vá
i spolkÛ, kde se jimi zab˘vají. KdyÏ jsme
zaãínali my, museli jsme si na v‰e pfiijít 
a ozkou‰et sami. Dnes se vám dost moÏná
podafií najít nûjakou partu nad‰encÛ i ve
svém okolí. Pfii hledání vám pomÛÏou
sociální sítû nebo samotn˘
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB
CZ (www.staffbullclub.cz). Zajdûte se
podívat, jak stafíci trénují, tfieba vás to
také chytne. A va‰i psi budou ‰Èastní!
Anety Kuncové (www.chester-sway.cz) 
se ptala L. Smrãková
Foto archiv A. Kuncové a T. Helísek (1)

  

I agility je zábava!

Malá psí smeãka
Anety Kuncové sklízí
úspûchy na poli
sportovním i
v˘stavním
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