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Jsem majitelkou jiÅ¾ tÅ™etího bulteriéra za poslední Ä•tyÅ™i roky. BohuÅ¾el první i druhý zemÅ™eli velice brzo, a to n
které trápí a zatÄ›Å¾ují celou bulteriéÅ™í populaci. Prvního psa jsem sehnala pÅ™es inzerát (London ze SvÄ›tovarské zahrady
kdyÅ¾ jsem tam zavolala jako první vÄ›c mi bylo Å™eÄ•eno, Å¾e &scaron;tÄ›Åˆátko je po klubovém vítÄ›zi (Masaryk´s Hot Hog
Tehdy jsem se je&scaron;tÄ› pÅ™íli&scaron; o zdraví bulteriérÅ¯ nezajímala, pÅ™esto i jako neznalec v oboru jsem si myslela, Å
kdyÅ¾ je &scaron;tÄ›nÄ› po klubovém vítÄ›zi, tak jistÄ› bude dobré a vÅ¯bec mÄ› nenapadlo pÅ™emý&scaron;let o nÄ›jakých
zdravotních otázkách. Jak se pozdÄ›ji ukázalo, &scaron;tÄ›nÄ› majitelÅ¯m zÅ¯stalo, protoÅ¾e ho nikdo nechtÄ›l, kupovala jsem
ho ve stavu, kdy bylo zaÄ•ervené, zable&scaron;ené, mÄ›lo vykousaný flek srsti na zádech apod. KdyÅ¾ jsem ho dala
dohromady, zaÄ•ala jsem se zajímat o jeho rodinu. Po dlouhém hledání se mi pÅ™es internet ozvali lidi, kteÅ™í mají jeho bratra
a dal&scaron;í &scaron;tÄ›nÄ› jsme spoleÄ•nÄ› na&scaron;li na Slovensku, kde je v souÄ•asnosti jako Å¾ádaný krycí pes (Leo z
SvÄ›tovarské zahrady). V necelých dvou letech se u Londona objevily synkopy, proto jsem ho objednala na kardiologické
vy&scaron;etÅ™ení, které ukázalo, Å¾e má subaortální stenózu (zúÅ¾ení aorty). BohuÅ¾el témÄ›Å™ mÄ›síc po vy&scaron;etÅ
London na tuto vrozenou vadu zemÅ™el, byly mu necelé dva roky. Dala jsem to vÄ›dÄ›t na&scaron;emu bráchovi (Luke ze
SvÄ›tovarské zahrady) a také jsme psali p. Holáskovi, majiteli krycího psa Lea, který by tudíÅ¾ mohl být skrytým
pÅ™ena&scaron;eÄ•em této vady, ale bohuÅ¾el bez odezvy a Leo, aÄ• nevy&scaron;etÅ™ený, kryje dál.

PÅ™i výbÄ›ru druhého psa jsem si jiÅ¾ dávala vÄ›t&scaron;í pozor, zajímala jsem se o jeho rodiÄ•e, o zdravotní vy&sca
apod. Myslela jsem si, Å¾e uÅ¾ si vyberu lépe. Volala jsem do chovné stanice Wild Fámy, odkud byla jeho matka a p.
Zezulová mi sdÄ›lila, Å¾e se mÅ¯Å¾e za &scaron;tÄ›nÄ› zdravotnÄ› zaruÄ•it ze strany matky. NáslednÄ› jsem kontaktovala i p.
Müllerovou (CHS Trojský kÅ¯Åˆ), která mi odpovÄ›dÄ›la, Å¾e ona své psy testuje, tedy i jeho otce (All Aristokrat Fransimo
Bohemia). TakÅ¾e jsem si myslela, Å¾e s tímto &scaron;tÄ›nÄ›tem nebudou Å¾ádné zdravotní problémy, tedy alespoÅˆ co se
dÄ›diÄ•ných vad týÄ•e. Nové &scaron;tÄ›nÄ› (Astien Hot Bull) dobÅ™e rostlo, jen mi pÅ™i&scaron;lo, Å¾e pije víc neÅ¾ je norm
jsem ho objednala na vy&scaron;etÅ™ení krve, abych vÄ›dÄ›la, jak jsou na tom jeho ledviny. ZávÄ›r byl v&scaron;ak
&scaron;patný, bylo mu diagnostikováno chronické ledvinné selhání, které se neustále zhor&scaron;ovalo. KdyÅ¾ byl
Astienovi rok a témÄ›Å™ Ä•tyÅ™i mÄ›síce, uÅ¾ na tom byl tak &scaron;patnÄ›, Å¾e mÄ›l zánÄ›t Å¾aludku a nemohl ani jíst, ta
musela nechat uspat. Tady to mÄ›lo alespoÅˆ nÄ›jaký efekt, protoÅ¾e poté, co jsem to dala vÄ›dÄ›t chovatelce, tak ta to oznám
v&scaron;em ostatním sourozencÅ¯m a nechala matce Astiena a jeho sestÅ™e, kterou si nechala, vy&scaron;etÅ™it ledviny.

U tÅ™etího &scaron;tÄ›nÄ›te jsem mÄ›la velké obavy, takÅ¾e jsem se rozhodla, Å¾e jiÅ¾ nechci bulíka z Ä•eského zd
neprovÄ›Å™eného chovu, proto jsem se poohlédla v zahraniÄ•í. Tím nechci nijak napadat nebo sniÅ¾ovat kvality Ä•eského
chovu, nemyslím si, Å¾e je &scaron;patný, jsou tady urÄ•itÄ› úspÄ›&scaron;ní psi, namátkovÄ› vybírám pouze nÄ›jaké napÅ™.
Pajar, Tay Pajar, Verta ze Zlatého AntoníÄ•ku, Tumba Robes, Chilli Brava Asmoddeus Ä•i Cherry Brava Asmoddeus.
NicménÄ› jiÅ¾ nejsem takový optimista, co se týÄ•e zdraví u Ä•eských psÅ¯. Nakonec jsem vybrala nÄ›meckou CHS The Joker,
je prioritou zdraví bulteriérÅ¯, takÅ¾e v&scaron;ichni psi projdou zdravotními testy. Dovezla jsem si &scaron;tÄ›nÄ› (Co-Pilot
The Joker) &ndash; potomka jiÅ¾ nÄ›kolikáté testované generace a proto doufám, Å¾e co se dÄ›diÄ•ných vad týÄ•e, které se v
souÄ•asné dobÄ› v chovu bulíkÅ¯ vyskytují, bude mÅ¯j nový bulík zdráv.

Spousta lidí se oháním tím, Å¾e proÄ• my by jsme mÄ›li testovat, kdyÅ¾ skoro nikde v zahraniÄ•í netestují. Na to bych
odpovÄ›dÄ›la asi tak, Å¾e nám pÅ™eci jde o to pozvednout Ä•eský chov a nÄ›co pro nÄ›j udÄ›lat. Proto by jsme se nemÄ›li ohl
zahraniÄ•ní, ale zaÄ•ít u sebe, abychom mÄ›li bulíky je&scaron;tÄ› lep&scaron;í neÅ¾ teÄ• a hlavnÄ› zdravé. Psi, kteÅ™í budou
svých typických dvanácti nebo tÅ™inácti let urÄ•itÄ› pÅ™inesou mnohem více radosti neÅ¾ ty, které budeme muset nechat ve d
Ä•i tÅ™í letech uspat.

Je mým velkým potÄ›&scaron;ením sledovat, Å¾e v posledních pár letech se uÅ¾ i u nás objevují chovatelé a majitelé,
nechávají své psy otestovat, v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› se jiÅ¾ dají najít spojení, kde jsou oba rodiÄ•e testovaní. TakÅ¾e uÅ¾
kteÅ™í by chtÄ›li &scaron;tÄ›nÄ› bulíka po testovaných rodiÄ•ích, nemusí jezdit do zahraniÄ•ní, ale najdou takového psa i u nás
fakt, Å¾e jedna testovaná generace neznamená skoro nic, Å¾ádné zdraví to nezaruÄ•í, ale alespoÅˆ s tím nÄ›kdo zaÄ•al a já za
to dÄ›kuji. Jednou se zaÄ•ít musí a Ä•ím více a déle se bude testovat i u nás, tím kvalitnÄ›j&scaron;í chov zde bude a tÅ™eba se
jednou dostaneme na úroveÅˆ bulíkÅ¯ napÅ™. v Anglii. Smutné je, Å¾e dosud u nás testují pouze &bdquo;malí&ldquo;
chovatelé, kteÅ™í mají doma pár psíkÅ¯ pro potÄ›&scaron;ení. ProÄ• nenechají své psy otestovat velké CHS jako je Pajar, Wild
Fámy, Trojský kÅ¯Åˆ, ze Zlatého AntoníÄ•ku a dal&scaron;í, které roÄ•nÄ› vyprodukují desítky &scaron;tÄ›Åˆat? Pokud bulíky
otestované mají, tak proÄ• nezveÅ™ejÅˆují výsledky? NapÅ™. p. Müllerová tvrdí, Å¾e své psy testuje, ale do teÄ• ani po opako
prosbách od ní nemám Å¾ádné výsledky vy&scaron;etÅ™ení a ani v genealogii od ní Å¾ádné výsledky nejsou. A pokud nÄ›kdo
má své psy testované a výsledky nezveÅ™ejní z toho dÅ¯vodu, Å¾e nedopadly úplnÄ› tak, jak si Ä•lovÄ›k pÅ™edstavoval, a na
tÄ›chto psech dále chová, tak já to povaÅ¾uji za týrání chovem a takoví lidé by mÄ›li mít maximálnÄ› psy ply&scaron;ové.
Naopak je pár takových lidí, kteÅ™í reagovali na moje prosby, vyhledali výsledky (nÄ›kdy i nÄ›kolik let staré) a poslali mi je.
Abych mÄ›la nÄ›jaké podklady pro psaní své diplomové práce o srdeÄ•ních vadách u bulteriérÅ¯. Na tomto místÄ› bych
chtÄ›la velice podÄ›kovat MVDr. Karlu Najmanovi, který trpÄ›livÄ› zodpovídá v&scaron;echny mé dotazy, co se bulíkÅ¯ týÄ•e a
umoÅ¾Åˆuje mi Ä•ásteÄ•nÄ› poznat, jak to s bulteriéÅ™í populací dnes je.

Vzhledem k situaci bulíkÅ¯ v ÄŒechách, jsem toho názoru, Å¾e pokud u nás chovat, tak na psech otestovaných a zdrav
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nebo rad&scaron;i vÅ¯bec nechovat. Je politování hodné, jak málo bulteriérÅ¯ je v ÄŒR testovaných, i pÅ™esto se mezi nimi
najde mnoho psÅ¯ nemocných a nÄ›kterých velice tÄ›Å¾ce nemocných, Å¾e je jejich nemoc omezuje v normálním Å¾ivotÄ›. M
Å¾e vady srdce nebo ledvin jsou mnohem hor&scaron;í neÅ¾ to, Å¾e má pes tÅ™eba kÅ™ivé zuby.

Je i spousta takových lidí, kteÅ™í za to v&scaron;echno kritizují klub a stÄ›Å¾ují si, Å¾e v tomto ohledu klub nic nedÄ›lá
mého názoru to není pravda, klub nastavil jasná pravidla, jak mají testy vypadat a od kterých veterináÅ™Å¯ je bude
uznávat. Myslím si, Å¾e v souÄ•asné dobÄ› není dÅ¯leÅ¾ité, kdo vy&scaron;etÅ™ení provede, ale hlavnÄ› nechat otestovat co
nejvíce bulíkÅ¯. NejvÄ›t&scaron;í podíl na tom v&scaron;em mÄ›li, mají a stále budou mít v&scaron;ichni chovatelé, majitelé a
bohuÅ¾el i mnoÅ¾itelé, kteÅ™í produkují &scaron;tÄ›Åˆata a mají chovné psy. V&scaron;echno je to o jejich svÄ›domí a pokud
testovat nezaÄ•nou, tak se nikdy nedoÄ•káme toho, Å¾e ná&scaron; chov bude zdravý a úspÄ›&scaron;ný. Proto bych chtÄ›la
apelovat na v&scaron;echny ty, kterých se to týká, aby nelitovali toho finanÄ•ního obnosu a nechali své (alespoÅˆ ty, na
kterých chovají) bulíky otestovat, vÅ¾dyÅ¥ se to vrátí v podobÄ› spokojených majitelÅ¯ Va&scaron;ich &scaron;tÄ›Åˆat. O to
vÄ›t&scaron;í bude radost, kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k mÅ¯Å¾ete být s bulíkem tÅ™eba dvanáct let. CoÅ¾ je v souÄ•asnosti pro mÄ› vÄ›c
nepÅ™edstavitelná.
HrÅ¯zová Vendula
11. 12. 2009
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