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Francouzsk˘ buldoãek

vou mimofiádnû silnou a svalnatou
postavou, mohutn˘mi ãelistmi
a pfiedev‰ím povahou má v‰ak

mnohem blíÏe ke psÛm velk˘m. I zkráce-
ná ãenichová partie naznaãuje, Ïe patfií
do pfiíbuzenstva anglick˘ch buldokÛ
a nûmeck˘ch boxerÛ, ãili psÛ dogovit˘ch.

PES MAL¯CH LIDÍ 
Pfiedky mûli v‰ichni tito psi víceménû spo-
leãné. Kdysi hodnû dávno jimi byli hrÛzo-
stra‰nû vypadající, tûÏkopádní, podle
dochovan˘ch vyobrazení soudû pomûrnû
nevábnû vyhlíÏející tvorové pouÏívaní
k lovu na medvûdy. I díky nim byla po-
stupnû vût‰ina nejvût‰ích evropsk˘ch
‰elem vyhubena. O uplatnûní tím pádem
ov‰em pfii‰li i jejich chrabfií lovci. Za to, Ïe
tito psi nakonec nezmizeli z povrchu
zemského, vdûãí jinak nepfiíli‰ obdivu-
hodné lidské kratochvíli – psím zápasÛm 
Svefiepá a nebojácná povaha nûkdej‰ích
medvûdobijcÛ nalezla nové uplatnûní
v arénách i na jatkách s b˘ky. Zaãalo se
jim fiíkat fiíkat b˘kohryzové. KdyÏ byly
krvavé zápasy s b˘ky v Anglii v roce
1802 zakázány, nahradily obrovské b˘-

kohryzy jejich drobnûj‰í, ale rychlej‰í
a mr‰tnûj‰í kfiíÏenci s teriéry. V arénách
uÏ nebojovali s rozzufien˘mi b˘ky, n˘brÏ
pfieváÏnû s potkany. SoutûÏilo se v tom,
kter˘ pes jich v daném ãasovém limitu
zadáví nejvíce. 
O pár desítek let pozdûji, s absolutním
zákazem psích zápasÛ, ov‰em zaãali pfii-

cházet o práci i oni. Najednou se nevûdû-
lo kam s bojov˘mi vyslouÏilci. V Anglii se
v‰ak postupnû pfiece jen uchytila jejich
men‰í a mírumilovnûj‰í varianta zvaná
toy bulldog. Stali se z nich docela oblíbe-
ní domácí psi, kter˘m pfii‰ly vhod i jejich
znalosti v oblasti hubení ‰kodliv˘ch hlo-
davcÛ. Jejich ‰lechtûní se ov‰em prozatím
nikdo zvlá‰È nevûnoval. 
Bizarní pejskové s krátk˘m ãení‰kem se
zalíbili i belgick˘m a francouzsk˘m textil-
ním dûlníkÛm, tkalcÛm a krajkáfiÛm, kte-
fií ode‰li za prací do Anglie. Po nástupu
prÛmyslové revoluce a hromadném zavá-
dûní strojÛ do v˘roby uÏ tam o jejich pre-
cizní ruãní práci nikdo nestál, a tak se
vraceli domÛ, do Francie. Ne v‰ak sami.
Nezfiídka si s sebou pfiiváÏeli své vûrné
psí spoleãníky. Malí nenároãní pejskové
groteskního vzhledu ve Francii vzbudili
zájem obchodníãkÛ, ‰evcÛ, nosiãÛ bfie-
men, fiezníkÛ, koãích, ba i zástupkyÀ nej-
star‰ího fiemesla na svûtû. Na konci 19.
století tak v dûlnick˘ch ãtvrtích v PafiíÏi
pobíhala spousta mal˘ch buldokÛ. 
Buldoãci se stali psy mal˘ch lidí, ktefií se
pfies omezené finanãní prostfiedky ne-
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Malý velký pes
Pokud si nûjak˘ pes zaslouÏí oznaãení „mal˘ velk˘ pes“, je to francouzsk˘
buldoãek. I kdyÏ je fiazen mezi spoleãenská plemena a sv˘mi tûlesn˘mi 
rozmûry se stále je‰tû, byÈ s odfien˘ma u‰ima, vejde do kategorie mal˘ch psÛ.

S

Tomuto ‰tûÀátku je právû pût t˘dnÛ

Francouzsk˘
buldoãek 
ve dvou
barevn˘ch
varietách 
– Ïíhané
(vlevo)
a strako‰

Desetidenní
‰tûnû uÏ vidí
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chtûli vzdát ãtyfinoh˘ch pomocníkÛ
a spoleãníkÛ, a co víc, v jejich dal‰ím
zu‰lechÈování na‰li zalíbení. Své jedno-
tvárné ‰edé dny, naplnûné bojem o pfieÏi-
tí, si dokázali zpestfiit chovem nenároã-
n˘ch bizarních psíkÛ, pfii kterém mohli
zapojit svou fantazii i chovatelské schop-
nosti. I kdyÏ chov mal˘ch buldokÛ nadá-
le pokraãoval i v Anglii, ve svûtû se nako-
nec – ke znaãné nelibosti anglick˘ch
chovatelÛ – prosadila verze francouzská:
mal˘, ale svalnat˘ buldoãek s nápadn˘m
poznávacím znakem: netop˘fiíma u‰ima. 

VZESTUPY A PÁDY
U vy‰‰ích vrstev spoleãnosti, u ‰lechty
i mû‰ÈanÛ, zpoãátku tito pejskové budi-
li jenom opovrÏení. I oficiální kynolo-
gické kruhy se vysmívaly velk˘m „neu-
‰lechtil˘m“ u‰ím. Pfievládal názor, Ïe
„lep‰í spoleãnost se nezajímá o psy, kte-
ré chová pouze plebs“. 
Jiného mínûní byli v Americe. JiÏ v roce
1897, tedy o rok dfiíve neÏ v zemi pÛvodu,

zde vypracovali první standard francouz-
ského buldoãka a plemeno tady zaÏilo
doslova raketov˘ start. Na dodnes nej-
prestiÏnûj‰í americké v˘stavû Westmin-

ster Dog show v New Yorku bylo na
poãátku 20. století pfiedvedeno na sto
francouzsk˘ch buldoãkÛ. Na pfielomu
století se úspû‰ní francouz‰tí buldoãci
prodávali za ceny kolem 5000 dolarÛ! 
Módní vlna tam ov‰em záhy opadla, bul-
doãek byl vystfiídán dodnes populárním
bostonsk˘m teriérem. Pfiesto z USA
nezmizel úplnû. Roãnû se odchovává ke
dvûma tisícÛm ‰tûÀat, coÏ ov‰em v tak
velké zemi, jako jsou Spojené státy, staãí
jen na 58. místo v celkovém Ïebfiíãku
(údaj z roku 2002). 
Ale i v Evropû se francouzskému buldoã-
kovi nakonec podafiilo prorazit. S tím, jak
postupnû padaly spoleãenské hradby,
zámoÏnûj‰í lidé v ãele s umûlci zaãali
pokládali za vhodné „pfiiblíÏit se lidu“.
Situace pozvolna mûnila. Poslední zábra-
na padla, kdyÏ se anglick˘ král Edward
VII., proslul˘ arbiter elegantiarum tehdej-
‰í módy, projel v koãáfie po pafiíÏské
Champs Elysée s francouzsk˘m buldoã-
kem po boku. V té chvíli se strhl poprask.
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Francouzsk˘ buldoãek

RozloÏení bílé a ãerné
barvy není striktnû dáno

JiÏ na ‰tûnûti musí 
b˘t patrná masivní
a kompaktní tûlesná stavba
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KaÏd˘, kdo nûco znamenal, touÏil ukázat
se s nedávno vysmívanou proletáfiskou
„pfií‰erkou“ na vefiejnosti. Pokud jste vidûli
(a pozornû sledovali) velkofilm Titanik,
moÏná jste si v‰imli, Ïe na palubû se jako
doprovod vy‰Àofien˘ch dam a pánÛ pohy-
boval i francouzsk˘ buldoãek. Nebyl
v˘sledkem fikce filmafiÛ, ale odrazem dolo-
Ïené historické skuteãnosti. Na bfieh uÏ
nikdy nevystoupil: ani ve filmu, ani ve sku-
teãnosti. Mluvíme o tom proto, Ïe je pfie-
svûdãiv˘m dokladem faktu, Ïe francouz‰tí
buldoãci byli v dobách ztroskotání Tita-
niku (1912) neoddûlitelnou souãátí Ïivota
evropské smetánky. 
Postupnû rozruch kolem nich zase utichl,
ale ze scény uÏ nikdy úplnû nezmizeli.
Naãas se znovu stali módními psy v obdo-
bí mezi dvûma válkami. Va‰e babiãky si

moÏná je‰tû vzpomenou, Ïe v ãasech svého
dûtství se setkávaly s vy‰Àofien˘mi buldoã-
ky s charakteristick˘mi tfiásnit˘mi ozdoba-
mi kolem krku v zámoÏn˘ch mû‰Èansk˘ch
salonech i na promenádách. Na pfielomu
století k nám jedny z prvních buldoãkÛ
importoval Pavel rytífi z GoldbergÛ. Pejska
jménem Rolly – Pony pfiivezl z Anglie za
v té dobû závratnou sumu 800 zlat˘ch.
Investice se v‰ak vyplatila. Rolly – Pony
postupnû dobyl v‰echna hlavní mûsta teh-
dej‰í monarchie. Získal první ceny na
v˘stavách v Praze, ve Vídni i v Budape‰ti
a majitelé fen byli za pfiipu‰tûní ochotni
platit nesl˘chané ãástky. 
Po druhé svûtové válce se francouz‰tí bul-
doãci stali pfiirozenou souãástí palety u nás
chovan˘ch plemen. Nikdy nebyli masovû
roz‰ífieni, ale nikdy také neupadli v úplné
zapomenutí. Tehdy jako dnes si dokázali
nalézt okruh oddan˘ch pfiíznivcÛ, ktefií by
je nevymûnili za Ïádného psa na svûtû. 

KLAUN I BONVIVÁN
Francouzsk˘ buldoãek je pes v˘razného
vzhledu i charakteru. KaÏdému se nemusí
líbit, leckdo snad ohrne nos nad jeho
ponûkud bizarní vizáÏí, ale nikdo mu
nemÛÏe upfiít originalitu a velkou sílu
osobnosti. Buldoãek má v˘razn˘ smysl pro
humor, k smrti rád si hraje, tropí rÛzné
„Ïertíky“ a je pro kaÏdou lumpárnu. KdyÏ si
nûco zamane, tûÏko mu to budete roz-
mlouvat. Jen trochu paliãat˘, ale tak okouz-
lujícím zpÛsobem, Ïe mu mnohé projde.
KdyÏ se zdráhá zvednout ze svého oblíbe-
ného kfiesla nebo se staví neviditeln˘m
nûkde za kefiem nebo za rohem, málokdo
se na nûj dokáÏe doopravdy rozzlobit. 
Je to bonviván, milovník Ïivota, kter˘ má
rád své pohodlí, teplo, sucho a útulno, oce-
ní dobré jídlo i chutn˘ pamlsek. Pfiitom
v‰ak zÛstává psem v pravém smyslu slova.
Je dobr˘m a spolehliv˘m hlídaãem. Na
svou velikost je velmi siln˘, naprosto nebo-
jácn˘ a ochotn˘ jít ãelem do konfliktu,
pokud usoudí, Ïe je to zapotfiebí. Urãitû to
není od pfiírody rváã, ale kdyÏ to jinak

V jednom vrhu se bûÏnû
objevuje nûkolik barev
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Standard krátce: 
âÍSLO STANDARDU: 101( 9.1. 2003)
ZEMù PÒVODU: Francie
CELKOV¯ VZHLED: Typick˘ moloss
malého formátu, siln ,̆ krátk˘
a kompaktní. Velká hlava 
s velmi krátk˘m nosem (1/6 celkové
délky hlavy), se vztyãen˘ma 
u‰ima a pfiirozenû krátk˘m 
zalomen˘m nebo zauzlen˘m ocasem.
VELIKOST: Hmotnost mezi 8 a 14
kilogramy, velikost je úmûrná hmotnosti.
POVAHA: DruÏná, veselá, 
hravá, sportovní, bystrá.
SRST: Krátká, hustá, lesklá a mûkká. 
BARVY: Rovnomûrnû plavá, Ïíhaná 
nebo neÏíhaná, s omezenou strakatostí.
Plavá Ïíhaná nebo neÏíhaná se 
stfiední nebo pfievládající strakatostí.
Úplnû bílí psi se pfiifiazují k barvû 
plavû Ïíhané s pfievládající strakatostí. 
KONTAKT: Klub francouzsk˘ch buldoãkÛ,
pfiedseda ing. EvÏen Lojka,
Hnûvkovského 10, 149 00 Praha 4,
internetová adresa: kfb@email.cz

Zajímavé internetové adresy v cizinû:
USA – jeannekott@earthlink.net
www.frenchbulldogclub.org/

Varieta fawn
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nejde, klidnû se oÏene nebo popere. Jeho
svalnatá postava atleta je pfii rvaãce pfie-
kvapivû rychlá a mr‰tná. Navíc buldoãci
b˘vají jen málo citliví vÛãi bolesti. Z utr-
Ïen˘ch ‰rámÛ si nic nedûlají a se stoic-
k˘m klidem vût‰inou sná‰ejí i nepfiíjemné
veterinární zákroky. Jsou v‰echno jen ne
ustra‰ení, lekaví nebo hysteriãtí. Po vût‰i-
nu ãasu z nich vyzafiuje klid, pohoda,
dobrá nápada a sympatick˘ nadhled. 
Uãení jim neãiní problémy, pomûrnû
rychle si osvojí základní civilizaãní návyky,
ale k soustavnému v˘cviku vût‰inou pro-
jevují tu více, tu ménû skrytou nechuÈ.
Nejsou to zrovna sportovci, ktefií by baÏi-
li po zdolávání pfiekáÏek a poskakování po
cviãi‰ti nebo pfiiná‰ení aportu. Postavou
spí‰e tûÏcí atleti mají náklonnost snad jen
k silov˘m sportÛm: baví je hravé zápasy
v‰eho druhu, pfietahování se o hadr, tahá-
ní velk˘ch a tûÏk˘ch klackÛ... 
Buldoãek je rád centrem ve‰kerého dûní.
Pokud je rozmazlován v rodinû, které uÏ
dûti odrostly, nebo je dokonce svému
pánovi jedin˘m spoleãníkem, umí b˘t
pofiádnû Ïárliv˘ a k cizím aÏ nepfiíjemn˘.
DokáÏe se v‰ak také v˘bornû zaãlenit do
rodiny s dûtmi. Na rozdíl od mnoha
jin˘ch subtilních spoleãensk˘ch pejskÛ
mu jeho masivní tûlesná stavba umoÏÀu-
je dobfie se vyrovnat i s nároky men‰ích
dûtí. Není kfiehk˘ ani lekav˘, a kdyÏ mu
dûcko omylem ‰lápne na nohu nebo pfies
nûj zakopne, nedûlá z toho vûdu. To
samozfiejmû neznamená, Ïe bychom mûli
buldoãka nechat mal˘m dûtem napospas.

I kdyÏ mnozí z nich by na sobû skuteãnû
nechali dfiíví ‰típat, nebylo by to vÛãi nim
fér – a nakonec ani vÛãi dûtem. 
I buldoãek je v prvé fiadû pes a jako tako-
v˘ vyÏaduje pfii styku s dûtmi trval˘ do-
hled ze strany ãlovûka.

„MOUCHY“ MU ODPUSTÍTE
Jako kaÏdé plemeno i francouzsk˘ buldo-
ãek má své „mouchy“. Ty jeho souvisejí
pfiedev‰ím s neobvykl˘m, pfiírodû jiÏ po-
nûkud vzdálen˘m exteriérem. Má v˘raz-
nû zkrácenou ãenichovou partii, coÏ
s sebou pfiiná‰í nejen typické noãní chrá-
pání (na které si kaÏd˘ milující majitel

rychle zvykne), ale bohuÏel i vût‰í obtíÏe.
Zvlá‰tû v tepl˘ch letních mûsících bul-
doãci mívají problémy s d˘cháním v hor-
ku, proto se v parném létû nedoporuãuje
s nimi cestovat, chodit na del‰í procház-
ky, nebo je dokonce nechávat zavfiené
v autû. BohuÏel je znám nejeden tragick˘
pfiípad, kdy buldoãek vinou lehkomysl-
nosti nebo neopatrnosti svého majitele
uhynul v dÛsledku pfiehfiátí. Ale totéÏ se
t˘ká prakticky v‰ech krátkoleb˘ch ple-
men od mopsÛ pfies buldoky aÏ po boxe-
ry. Na druhé stranû buldoãek v pohodû
snese i tropická vedra, pokud má moÏ-
nost trávit je nûkde v klidu ve stínu
a není nucen do Ïádn˘ch fyzick˘ch akti-
vit nebo zavírán do prostorÛ s nedosta-
teãnû cirkulujícím vzduchem. 
Buldoãci obãas mívají, podobnû jako tfie-
ba jezevãíci, problémy s pátefií, nûkdy
u nich dochází k po‰kození meziobratlo-
v˘ch plotének. 
Dal‰í problém zpÛsoben˘ záludnostmi
tûlesné stavby mÛÏe nastat pfii rozmno-
Ïování. Buldoãci mají v pomûru k tûlu
extrémnû velkou hlavu, krátk˘ hfibet, na-
opak zadní ãást jejich tûla vãetnû pánve je
úzká. ·tûÀata b˘vají navíc pomûrnû velká.
KaÏdému jen trochu zku‰enému chovate-
li musí b˘t jasné, Ïe taková kombinace
není zrovna tím nejlep‰ím pfiedpokladem
úspû‰ného porodu. A skuteãnû: porodní
komplikace vãetnû císafisk˘ch fiezÛ jsou
u buldoãkÛ pomûrnû ãasté. BohuÏel
mnozí chovatelé pouÏívají opakovanû do
chovu feny, které mají k tûmto komplika-
cím predispozici, a nestydí se je nûkoli-
krát po sobû podrobovat pro organismus
nároãnému operativnímu zákroku.   
Samozfiejmû i u francouzsk˘ch bul-
doãkÛ existují matky, které rodí bez se-
bemen‰ích problémÛ a o ‰tûÀata se do-
káÏou samy bez pomoci dokonale
postarat. B˘vají to fenky ve v˘borné
fyzické kondici, nepfietuãnûlé, vitální,
ãasto v‰ak lehãího tûlesného typu,
s men‰í hlavou a del‰ím tûlem, a tudíÏ
v˘stavnû ménû úspû‰né. 
Chovatelé, vystavovatelé a hlavnû roz-
hodãí by se urãitû mûli zamyslet nad tím
jak skloubit nároky na exteriér s opráv-
nûn˘mi poÏadavky na zdrav˘ pfiirozen˘
odchov a Ïivot. Líbivé typy s kraÈouã-
k˘m tûlem, extrémnû velkou hlavou
a témûfi beznosé by mûly v zájmu ucho-
vání vitality celé populace ustoupit
rozumnûj‰ímu kompromisu. 
I standard fiíká, Ïe buldoãek je sportovní
pes. Má se pohybovat pln˘m prostor-
n˘m pohybem, nesmí plést nohama
a pohyb mu rozhodnû nesmí ãinit obtí-
Ïe. BohuÏel právû s tím se na v˘stavách
nezfiídka setkáváme. 

Varieta fawn neboli plavá
byla uznána teprve nedávno
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NùÎN¯ DRS≈ÁK
Pfii bûÏném Ïivotû (kdyÏ nemluvíme
o chovu) buldoãci nekladou na svého
majitele Ïádné pfiehnané nároky: nevyÏa-
dují dlouhé procházky ani kaÏdodenní
péãi o srst, neb˘vají vybíraví v jídle a je-
jich v˘chova není sloÏitá. 
I kdyÏ zvenãí pÛsobí jako „drsÀáci“,
s nimiÏ nic nepohne, velmi citlivû a po-
zornû reagují jiÏ na tón hlasu. S kfiikem
ani tûlesn˘mi tresty u nich neuspûjete,
va‰ím zápalem se v‰ak rádi nechají strh-
nout a jsou schopni se nauãit nejenom
základní poslu‰nosti, ale i nejednomu
„nadstavbovému“ kousku od plazení aÏ
po balancování na zadních nohách.
Velmi rádi si hrávají s dûtmi i dospûl˘mi,
s jin˘mi psy i s koãkami. Jsou zábavní,
vynalézaví, nápadití. S buldoãkem nikdy
nebudete mít nouzi o spoleãnost. Jakmile
s ním vyrazíte na procházku, mÛÏete si
b˘t jisti, Ïe se s vámi kaÏdou chvíli dá
nûkdo do fieãi. Tito mali klauni k sobû
sv˘m nezamûniteln˘m vzhledem i Ïertov-
n˘m chováním spolehlivû pfiitahují zájem
lidí. Navíc jsou vût‰inou velmi spoleãen-

‰tí a pfiátelsk˘. Kupodivu tyto vlastnosti
se nijak nevyluãují s tím, Ïe za plotem
nebo za dvefimi bytu se z vût‰iny buldo-
ãkÛ stávají tvrdí a nekompromisní hlída-
ãi. Buldoãek není jen hraãka nebo rodin-
n˘ mazlíãek, ale také razantní obránce a –
kdyÏ to nejde jinak – i velmi zarputil˘
a odváÏn˘ bojovník. Pokud v nûm neãe-

kan˘ útok vyprovokuje jeho dávno zasuté
instinkty, je schopen bojovat tvrdû a bez
ohledu na bolest, kterou jako by ani necí-
til. Je pfiekvapivû mr‰tn˘, rychl˘, obratn˘
a siln˘. Zkrátka buldoãek je, i kdyÏ jeho
vzhled tomu zcela neodpovídá, ve v‰em
v‰udy prav˘ pes.
Buldoãci jsou ideálními psy pro ty, jimÏ
uãarovala velká, silná a masivní plemena,
ale nemají pro jejich drÏení dostatek pro-
storu, finanãních prostfiedkÛ, zku‰eností
ani fyzick˘ch sil. „Malí velcí“ buldoãci
jsou schopni své velké pfiíbuzné do znaã-
né míry nahradit, aniÏ by pfii tom mûli
jejich extrémní nároky. âasto si je za spo-
leãníky vybírají herci a dal‰í umûlci 
(buldoãka má tfieba Jifiina Jirásková,
Halina Pawlowská). Uspokojí bohémy
touÏící po originalitû, drsné chlapy, kte-
r˘m jinak spoleãenská plemena pfiipadají
málo muÏná, i krásné dámy, protoÏe tvo-
fií vítan˘ kontrapunkt  k jejich uhlazené-
mu zjevu. Do buldoãkÛ se zkrátka zami-
luje snad kaÏd˘, kdo se s nimi blíÏe
seznámí. Nevûfiíte? Tak to zkuste!

Lea Smrãková
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Francouzsk˘ buldoãek

Záti‰í s pampeli‰kami
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