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Francouzský buldoček
Kolem roku 1860 byl v Anglii velmi oblíben a roz‰íﬁen tzv. Toy Bulldog, zmen‰enina
pravého anglického buldoka. Ve znaãném poãtu byl zasílán a dováÏen do Francie.
Cestoval ponejvíce s francouzsk˘mi tkalci, kteﬁí se v této dobû, a to aÏ do roku 1880,
vraceli zpût z Anglie domÛ, protoÏe zavádûní strojÛ je postupnû pﬁipravovalo o práci.
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xistuje ov‰em také medaile s nápisem
Dogue de Burgos, EspaÀa, 1625, na
níÏ je zobrazen pes typu buldoka se
vztyãen˘ma, „netop˘ﬁíma“ u‰ima. V minulosti francouzského buldoãka tedy stojí
nezodpovûzená otázka, zda ke sv˘m vztyãen˘m u‰ím, coÏ je znak odli‰ující jeho a boston teriéra od v‰ech ostatních dogovit˘ch
plemen, pﬁi‰el aÏ po pﬁíchodu na pevninu,
kdy byl nepochybnû kﬁíÏen s dal‰ími evropsk˘mi plemeny a hlavnû s teriéry.
Francouzsk˘ buldoãek je úkaz pomûrnû
mlad˘, první chovatelsk˘ klub – Club du
Bouledogue Français – byl zaloÏen aÏ v roce
1898 v PaﬁíÏi. ·panûlsk˘ buldok a jemu blízk˘ francouzsk˘ buldok byli v‰ak známi jiÏ
o tﬁi sta let dﬁíve, ostatnû jako mnoÏství
podobn˘ch dogovit˘ch plemen v celé
Evropû. Od stﬁedovûku zde byli pouÏíváni
buì jako psi loveãtí na velké, tûÏké a pomalé ‰elmy, nebo jako psi k usmûrÀováni
dobytka, tzv. b˘kohryzové, v‰eobecnû zvaní
bullenbeisser. Vzhledem ke znaãné variabilitû velikosti se men‰í jedinci mohli stát
pﬁedchÛdci pozdûj‰ích francouzsk˘ch buldoãkÛ. Dogovit˘ základ byl v pﬁípadû francouzského buldoãka ovlivnûn teriérskou
krví, která se projevila i v temperamentu.
Dalo by se ﬁíci, Ïe ostrovní buldok, kterému
pﬁíli‰ nesvûdãí evropské klima, získal svÛj
protûj‰ek ve Francii. Dal‰ím stupnûm této
linie je pak za oceánem boston teriér. JiÏ na
obrazu rakouského malíﬁe Carl Reicherta
z roku 1874 je zachycen francouzsk˘ buldoãek s typick˘ma „netop˘ﬁíma“ u‰ima,
tedy znakem, kter˘ ho v rané fázi nejv˘raznûji odli‰il od anglického buldoka s u‰ima
sloÏen˘ma do tvaru rÛÏe.
První standard byl vypracován v roce
1898; zajímavostí je, Ïe v USA vznikl
samostatn˘ chovatelsk˘ klub o rok dﬁíve
neÏ v zemí pÛvodu, uÏ roku 1897, pﬁiãemÏ
v roce 1913 na slavné Westminster Dog
Show v New Yorku byla pﬁedvedena rovná
stovka francouzsk˘ch buldoãkÛ. Brzy si
získali cel˘ svût, jejich obliba byla v‰ak
zaãátkem rychlého konce anglick˘ch toy
buldokÛ, s ãímÏ se Angliãané kupodivu
smíﬁili i oficiálním uznáním nového plemene v roce 1905.
Michal Císaﬁovsk˘
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·ampion
Francie 1955,
Hercule du
Lieu-Clément

Nejstar‰í znám˘ snímek
francouzského buldoãka na svûtû;
pes Rabot de Beaubourg, 1885

Francouzsk˘
buldoãek na
akvarelu z roku 1910

·ampion Francie 1934,
Jasmin de I’Antan

Snímek anglického krále Edwarda VII. s francouzsk˘m
buldoãkem Paulem se v dobû svého vzniku, kolem roku
1901, objevoval v tisku na celém svûtû. Paul získal
první cenu na Bulldog Show v roce 1901 a pozdûji
málem pﬁi‰el o Ïivot velmi nearistokratick˘m
zpÛsobem - kdyÏ pﬁebíhal pﬁed ﬁeznick˘m vozíkem;
Prince of Wales, pozdûj‰í Edward VII., kter˘ nastoupil
na trÛn po své matce královnû Viktorii v roce 1901, byl
rovnûÏ prvním patronem anglického The Kennel Club.
·ampion USA 1910
Nellcote Garmin
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