
uldok a boxer, nûmeck˘ ovãák
a vlãák, krysafiík a mal˘ hladkosrst˘
pinã... abychom jmenovali alespoÀ

nejãastûj‰í pfiípady. V novém seriálu si
blíÏe pfiedstavíme nûkteré z nich a pou-
káÏeme si na to, co zamûÀované psy spo-
juje – a ãím se li‰í. Po absolvování na‰eho
„kursu“ byste uÏ nemûli mít s jejich urão-
váním podobn˘ch plemen problémy. 

Kolik majitelÛ boxerÛ uÏ si muselo
vyslechnout z úst kolemjdoucích: Hele,
buldok! Není divu, Ïe mnozí z nich se uÏ
na tuto vûtu stali alergick˘mi. I kdyÏ
nûmeck˘ boxer je plemeno v˘raznû roz‰í-
fienûj‰í neÏ pomûrnû vzácn˘ anglick˘ bul-
dok, název buldok jako synonymum pro
krátkolebé psy se v mysli vût‰inové popu-
lace neuvûfiitelnû zakofienil. Snad za to

mohou pfiísloví („zarputil˘ jako buldok“),
snad ãetné zmínky v literatufie („ale DÏok,
mÛj ãern˘ buldok, to je grobián...“ K. H.
Borovsk˘, Tyrolské elegie), moÏná je na
vinû reklama, která buldoka ãasto vyuÏívá
pro své marketingové cíle. Buì jak buì,
jedná se o dvû zcela rozdílná plemena, jen
s nûkolika málo spoleãn˘mi rysy. 

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO 
Kupodivu toho není mnoho. Nejnápad-
nûj‰ím znakem je, Ïe se v obou pfiípadech
jedná o plemena brachycefalická, to zna-
mená krátkolebá, s v˘raznû zkrácenou
ãenichovou partií. U boxera i u buldoka
v‰ak je to právû hlava, která je „nejvíc
vidût“ a dává plemeni typick˘ v˘raz. Stan-
dard poÏaduje u boxera „co nejkrat‰í
a nejmohutnûj‰í ãenichovou partii“,
u buldoka pak „krátkou, ‰irokou a velmi
hlubokou ãenichovou partii“. Obû pleme-
na mají pfiedkus. V dÛsledku zkrácené
ãenichové partie mohou mít buldoci
i boxefii problémy s horkem. 
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Jak je poznat

Kdo je kdo
Poãet psích plemen se blíÏí ãtyfiem stovkám. A to je‰tû
hovofiíme jen o tûch mezinárodnû uznan˘ch. Mnohá se 
od sebe li‰í tak v˘raznû, Ïe s jejich rozli‰ováním nemají
milovníci psÛ vÛbec Ïádn˘ problém. Potom jsou tu 
ov‰em taková, která b˘vají laiky s oblibou zamûÀována. 

U‰i jsou vysoko
nasazené,
zavû‰ené
a pfiiléhající
k lícím.

Hrudník je
hlubok ,̆
dosahuje
poloviny
kohoutkové
v˘‰ky

Nosní hfibet není
vmáãknut ,̆ ale 
‰irok ,̆ tvofií polovinu
délky lebky 

Mírnû svaÏující
se záì, hfibet
je siln˘ a rovn˘

Ocas boxera 
je vysoko
nasazen ,̆
nesen˘ zpfiíma,
pokud se
nekupíruje, je
dlouh˘ a úzk .̆

Konãetiny
boxera jsou
pevné, rovné,
pfiimûfienû
dlouhé,
rovnobûÏné
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Oba mají b˘t silného, atletického vzezfie-
ní. A koneãnû k urãité podobnosti bezpo-
chyby pfiispívá velmi krátká hladká pfiilé-
hající srst, která mÛÏe mít v nûkter˘ch
pfiípadech i shodnou barvu, nejãastûji
Ïíhanou s bíl˘mi znaky. 
Co se povahy t˘ãe, u obou se dá fiíci, Ïe
klamou tûlem. Na první pohled mohou
na neznalého pÛsobit hrozivû, ale v obou
pfiípadech to jsou vyrovnaní, milí
a k lidem vût‰inou vyslovenû pfiátel‰tí psi. 

âÍM SE LI·Í
JestliÏe boxer pfiipomíná svou ‰tíhlou
svalnatou postavou spí‰e atleta lehkého,
buldok se sv˘m masivním zavalit˘m
tûlem by náleÏel bezpochyby k atletÛm
tûÏk˘m. Boxer je sportovec kaÏd˘m cou-
lem, ‰tíhl˘, mr‰tn˘ a rychl˘, s funkãní tû-
lesnou stavbou. Buldok je tûÏká váha,
pomal˘, nemotorn˘ a pohodln˘. 
Hlava buldoka je tûÏká a velká, její obvod
je stejnû velk˘ jako kohoutková v˘‰ka,
pÛsobí jako velmi vysoká. Obliãej má hlu-

boké vrásnûní. Nosní hfibet je vmáãknut˘. 
Hlava boxera není nápadnû velká, pro-
porãnû musí odpovídat tûlu, nesmí b˘t
pfiíli‰ tûÏká. Mozkovna je úzká a hranatá,
nesmí b˘t kulovitû krátká. Nosní hfibet
není vmáãknut˘, ale ‰irok˘, v harmonic-
kém pomûru s mozkovnou (tvofií polovi-
nu délky lebky). 

U‰i má boxer vysoko nasazené, zavû‰ené
a pfiiléhající k lícím. Buldok má tzv. rÛÏo-
vé ucho sloÏené dovnitfi a dozadu. 
Tûlo boxera je ‰tíhlé, atleticky stavûné,
svalnaté, suché, se ‰irok˘m rovn˘m hfibe-
tem a jen mírnû se svaÏující zádí. 
Tûlo buldoka je silné, podsadité, s krátk˘-
mi konãetinami, linie hfibetu se od
kohoutku k bedrÛm zvedá, potom násle-
duje náhl˘ oblouk od zádû k ocasu. 
Hrudník boxera je hlubok˘, dosahuje
poloviny kohoutkové v˘‰ky a sahá
k loketním kloubÛm. Hrudník buldoka je
velmi ‰irok˘ a hlubok˘. 
Konãetiny boxera jsou pevné, rovné, pfii-
mûfienû dlouhé, rovnobûÏné. Konãetiny
buldoka jsou znaãnû krátké, silné, pfiední
jsou daleko od sebe. 
Ocas boxera je vysoko nasazen˘, nesen˘
zpfiíma, pokud se nekupíruje, je dlouh˘
a úzk˘. Ocas buldoka je nízko nasazen˘,
u kofiene stoãen˘, tzv. v˘vrtkovit˘ a od
pfiírody krátk˘.

Lea Smrãková
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vinu
Nosní hfibet je
vmáãknut ,̆
hlava velká
a kulovitá 

Buldok má 
ucho tvaru
„rÛÏové lístku“
sloÏené dovnitfi
a dozadu.

Linie hfibetu se od
kohoutku k bedrÛm
zvedá, potom
následuje náhl˘ 
oblouk od zádû k ocasu

Ocas buldoka
je nízko
nasazen ,̆
u kofiene
stoãen ,̆ tzv.
v˘vrtkovit˘
a od pfiírody
krátk˘

Znaãnû krátké,
silné pfiední
konãetiny jsou
daleko od sebe

„Jde o dvě 
zcela rozdílná
plemena, jen

s několika málo
společnými

rysy.“
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