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,,STAFFORDŠÍRSKÝ BULTERIÉR NENÍ POUHÉ PLEMENO, JE TO KULT.  
CTITELÉ TOHOTO PSA S HLADKOU A LESKLOU SRSTÍ, KTERÝ POCHÁZÍ ZE 
STŘEDNÍ ANGLIE, JSOU ČASTO SLEPÍ KE SKUTEČNOSTI, ŽE EXISTUJÍ TAKÉ 
JINÉ DRUHY PSŮ.“ (MVDr. MIKE STOCKMAN)

je u nás datován rokem 1989. Obliba toho-
to typického britského rodinného pleme-

na psů stále roste. Když jsme si pořizovali našeho prvního 
 knížek. Nyní ho v ulicích 

potkávám stále častěji. V Anglii je to nejrozšířenější 
teriér, a jestli to takhle půjde dál, bude tomu tak i v ČR.  

Srdcem velký pes

srdcem velký pes.  Je to typický rodinný přítel, který 

HOBBY

vám svou odvahou, hravostí, přítulností a něžností zlomí 
srdce. Při správné výchově v něm získáte neodolatel-
ného psího společníka. Svým vzezřením budí respekt 
a některým páníčkům dodává aureolu důležitosti.

Miluje pozornost a udělá pro Vaši spokojenost té-
měř cokoli. Proto je také vhodný k výcviku. Chce pá-
níčkovi vždy a ve všem vyhovět a je opravdu snaživý 
a chápavý. Své uplatnění najde v lese i při práci. Žádný 
sport pro něj není tabu, do všeho jde naplno, a proto 
také v mnoha aktivitách vyniká. Nejvíce mě na něm 
baví jeho samotná chuť pracovat. Neodmítne žádnou 
hru a k smrti miluje aportování klacků, kaštanů a všeho, 
co venku najde. Jeho velkou vášní je tenisák a veškeré 
hry s ním spojené.

 za tenisá-
kem a hře s námi před ostatními psy. Konflikty s jinými 
hafany většinou nevyhledávají, ale umí se i pořádně 
rozčílit, a to se z nich pak stanou velcí bojovníci, proto 
je výchova velmi důležitá. 

Psí chůva
Myslím, že je to vhodný pes do rodiny – k dětem se 

chová báječně. V Anglii si dokonce vysloužil přezdívku 
„nanny dog“ a „babysitter dog“ (psí chůva/ pečovatelka). 
Je k nim něžný a opatrný. Vhodný je i pro canisterapii 
(léčba psem), kdy pomáhá postiženým nebo starým 
lidem. Každý si na něm oblíbí něco jiného, je to zkrátka 
skvělý přítel do pohody i nepohody. 

Aneta Kuncová
www.chester-sway.cz
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