
ychle se adaptuje na nové prostfie-
dí a velice rád cestuje. Se svou veli-
kostí a váhou nemá problémy ani

pfii cestování v kabinû letadla, coÏ nám
umoÏní brát psíka i na dovolené. Hodí
se jako mazlíãek do rodin k vût‰ím
dûtem. Seniofii ho ocení jako spoleãníka
i na dlouhé procházky. Je mazliv˘ a rozto-
mil˘, takÏe si lehce získá pfiízeÀ v‰ech, kte-

fií touÏí po malém spoleãenském psíku. 

ZDRAVÍ
Díky vrozené vitalitû, silné kostfie a pfiiro-
zené odolnosti se nesetkáváme s problé-
my tak roz‰ífien˘mi u mal˘ch plemen,
jako jsou fontanely a luxace kolenní ãé‰-
ky. Veterinární ordinaci nav‰tûvuje jen pfii
povinném oãkování.

REPRODUKCE
Feny barevn˘ch boloÀsk˘ch psíkÛ nemí-
vají problémy pfii krytí, dobfie zabfiezáva-
jí, vrhy b˘vají poãetné. Porody jsou vût‰i-
nou bez komplikací, spontánní, feny jsou
schopné rodit samostatnû  a postarat se
o ‰tûÀata, chovatel mÛÏe pouze pfiihlíÏet
a vût‰inou není nucen do porodu nijak
zasahovat. Fenky b˘vají dobré matky. 
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Barevný boloňský psík
Barevn˘ boloÀsk˘ psík – bolonais color – je mal˘ spoleãensk˘ psík, kter˘ nezkazí
Ïádnou legraci. Se sv˘m temperamentem obstojí i pfii kynologick˘ch sportech 
a za jeho v˘kony se nebudete stydût ani pfii tanci se psem. Je uãenliv ,̆ takÏe 
pfii správném vedení nemá potíÏe s poslu‰ností. Rozhodnû nezapfie svÛj
komediantsk˘ talent, kter˘ sdílí se sv˘mi nejbliÏ‰ími pfiíbuzn˘mi boloÀsk˘mi psíky.

Fenky  barevn˘ch
boloÀáãkÛ b˘vají
dobr˘mi matkami
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PÉâE O PSA 
Zde je velkou v˘hodou nelínající srst.
Jako kaÏdá dlouhá srst se musí opatrnû
ãesat. Psa koupeme podle potfieby v kva-
litním ‰amponu, pouÏíváme kondicionér.
Rozhodnû se nedoporuãuje koupat psa
pfiíli‰ ãasto. Srst tím ztrácí na své kvalitû.
Su‰íme pfiirozenû v teple, fén uÏíváme jen
v nezbytn˘ch pfiípadech, kdy hrozí pro-
stydnutí psa. Srst, které majitel nevûnuje
péãi, plstnatí a pak se musí kompletnû
ostfiíhat. Nemáme-li ambice záfiit na psích
v˘stavách, ale psík nás má doprovázet
jako spoleãník i v pfiírodû a bûhat volnû,
je lépe dlouhou srst zkrátit. 

V¯CHOVA 
I mal˘ pes musí mít alespoÀ základní
v˘chovu tak, aby se mohl zafiadit bez pro-
blémÛ do lidské smeãky. V˘chova
u barevného boloÀského psíka není
nároãná. Majitel musí b˘t vlídn˘, trpûliv˘
a pfiedev‰ím dÛsledn˘, tak je tomu
i u v‰ech ostatních plemen. Pak se dobr˘
v˘sledek zcela jistû dostaví.

DùTI A MAL¯ PSÍK
Jak jsme jiÏ uvedli, barevn˘ boloÀsk˘ psík
je vhodné plemeno k dûtem. Je tady v‰ak
rozhodující vûk dítûte. U mal˘ch, pfied-
‰kolních dûtí není vhodné malinké ple-
meno nikdy. Tyto dûti je‰tû nedovedou
dobfie rozli‰it dÛsledky svého jednání
a s psíkem ãasto zacházejí necitlivû. To se
pak mÛÏe natrvalo odrazit i v povaze psa.
Bude se dûtí stranit a nenaváÏe s nimi
tolik potfiebn˘ kontakt. U star‰ích dûtí se
pfiedpokládá, Ïe psíka budou ochraÀovat,
mít ho jako skvûlého kamaráda a to jim

psík bezezbytku splní. Na v‰e by mûli
pochopitelnû dohlíÏet rodiãe dítûte.

SMEâKA
Tak jako nemají Ïádné problémy v dobfie
fungující smeãce bílí boloÀáãci, ani
u barevn˘ch boloÀsk˘ch psíkÛ tomu není
jinak. Lze je s úspûchem zafiadit do kaÏdé
smeãky psÛ i rÛzn˘ch plemen. Nemají
sklon k dominanci ani agresivitû.

PÒVOD PLEMENE
Postihnout pÛvod plemene není vÛbec
jednoduché. Zámûr chovat barevné
boloÀské psíky vznikl jiÏ v roce 1990, kdy
byl zaregistrován Klub chovatelÛ bi‰on-
kÛ, v jehoÏ organizaãním fiádu se mimo
jiné praví, Ïe klub bude rozvíjet a fiídit
chov bi‰onkÛ. Zásluhu na roz‰ífiení
barevného boloÀáãka v âR má skupina
chovatelÛ - ãlenÛ klubu, ktefií 17. 7. v roce
1995 zaregistrovali u âMKU tohoto bi‰o-
na do národního registru jako ãistokrev-
né plemeno se samostatnou ãíselnou
fiadou. FCI na svém zasedání komise pro
chov ve Vídni v bfieznu 1998 potvrdila
správnost tohoto zámûru, neboÈ schválila
odli‰né barevné rázy u rÛzn˘ch plemen.
K chovu byl pouÏit barevn˘ pes (trikolor)
dovezen˘ z Ruska - DENDI, zapsan˘ pod
ã. âsHPK/ Reg.12-90/89, kter˘ kryl „bílé
feny“ boloÀsk˘ch psíkÛ, jeÏ vykazovaly
pfiemíru pigmentu. U italského plemene
boloÀsk˘ psík je povolena pouze bílá bar-
va, vzácnû se ve vrhu mÛÏe objevit i ‰tûnû
s pfiemírou pigmentu. V̆ znamná chova-
telka Vladimíra Kohútová zaãala zámûrnû
spojovat tyto jedince a v prvních letech
byla zároveÀ i jedinou chovatelkou ple-
mene. Chov barevného boloÀského psíka
je tedy v âR zaloÏen na ãistokrevn˘ch
jedincích boloÀského psíka, v poãátku
odli‰n˘ch od pÛvodního plemene pouze
v barvû. ·tûÀata ve vrzích jsou typovû
pomûrnû vyrovnaná. V‰ichni jedinci mají
prÛkaz pÛvodu. V roce 2003 se pro roz‰í-
fiení krevních linií pfiistoupilo k pfiifiazení
do chovu importÛ z Ruska a Nûmecka.
Chovatelská základna se tím znaãnû roz-
‰ífiila a obliba plemene stále vzrÛstá. Nad-

Roztomilé ‰tûÀátko v jednom
z mnoha barevn˘ch rázÛ
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‰ení chovatelé importují kvalitní psíky
plemene russkaja cvetnaja bolonka ze
zahraniãí a jejich pomocí se snaÏí roz‰ífiit
chovnou základnu. U tûchto importÛ si
majitelé cení hlavnû pevného zdraví,
odolnosti a bezproblémové reprodukce
i u velice mal˘ch fen. Pfiehlédnout v‰ak
nelze znaãné odli‰nosti v exteriéru tûchto
jedincÛ. Momentálnû je v âR registrová-
no asi 350 barevn˘ch boloÀsk˘ch psíkÛ.
Chov se rozvíjí a provádí pfiísnou selekcí
na barvu. Urãit barvu u ‰tûnûte je znaãnû
obtíÏné. Barevnou ‰kálu moÏn˘ch barev
stanovila âMKU v dostateãné ‰ífii.

Problém je komplikovan˘ i proto, Ïe jinak
vypadá barva ‰tûnûte a zcela odli‰nû pak
vypadá barva dospûlého psa. S tím se set-
káváme u mnoha plemen, jsou to v‰ak
plemena ustálená, a barva psa v dospû-
losti nemÛÏe tudíÏ chovatele pfiekvapit.
Právû proto jsou u barevn˘ch boloÀsk˘ch
psíkÛ povinné kontroly vrhÛ, kde porad-
ce chovu zodpovûdnû prohlédne v‰echna
‰tûÀata a urãí jejich barvu. Pro zafiazení
do chovu je povinná bonitace.
Barevn˘ boloÀsk˘ psík se má od bílého
boloÀského psíka tedy odli‰ovat pfiede-
v‰ím barvou. Jinak exteriér i povaha
boloÀského psíka má b˘t bezpodmíneãnû
zachována. Uznávají se v‰echny barvy
i v‰echny barevné kombinace spolu
s bílou barvou. Srst má b˘t kadefiavá, mír-
nû vlnitá, vloãková, ale nikdy nesmí b˘t
rovná. âenich je prostorn˘, nos hranat˘.
Pokud u psa pfievládá ãerná barva, dává
se pfiednost ãernû pigmentované nosní
houbû. Jinak se toleruje barva nosu pod-
le zbarvení srsti. Hfibet je del‰í, formát
obdélníkov˘. Povaha spoleãenská, je to
mil˘ psík, vÛãi cizím lidem nedÛvûfiiv˘
a zdrÏenliv˘. Kohoutková v˘‰ka je omeze-
na pouze horní hranicí pes – 28 cm, fena
– 26 cm, spodní je neomezená. Chov se
provádí pfiísnou selekcí na barvu.
JelikoÏ jsou v chovu pouÏíváni jedinci

importovaní z Ruska a Nûmecka, je nut-
no si alespoÀ struãnû pfiiblíÏit chov
v tûchto zemích. 

RUSSKAJA CVETNAJA
BOLONKA
Sledujeme-li historii tohoto trpasliãího
plemene, musíme pátrat jiÏ v carském
Rusku. Tato trpasliãí forma spoleãenské-
ho psíka se v Rusku chová jiÏ pfiibliÏnû
100 let. Vzniklo z francouzského plemene
bichon frisé. Pfiedpokládá se, Ïe vzhledem
k úzk˘m vazbám francouzské a ruské
‰lechty se tito psíci coby dary dostávaly
do rukou rusk˘ch ‰lechtiãen jako fran-
cuzskaja boloÀka. Spekulace o tom, Ïe se
do Ruska psíci dostali v dobû napoleon-
sk˘ch válek s vojáky, není tak pravdûpo-
dobná vzhledem k nároãné péãi o srst
tûchto vût‰inou dámsk˘ch psíkÛ. Vlivem
izolovanosti docházelo k ãasté pfiíbuzen-
ské plemenitbû, a tak se dnes od pÛvod-
ního plemene podstatnû li‰í. Také ‰lech-
tûní probíhalo naprosto odli‰nû od
vzniku barevného boloÀského psíka
v âR. V Rusku nebylo cílem vy‰lechtit
barevného boloÀského psíka, ale samo-
statné ruské plemeno. TakÏe se na vzniku
zámûrnû podílela i dal‰í plemena.
Pfiedpokládá se, Ïe to byl miniaturní pudl,
lhasa apso, ‰icu, boloÀsk˘ psík, maltézáã-
ci a moÏná i pekinéz. Toto kfiíÏení mûlo
pochopitelnû nezanedbateln˘ vliv na
exteriér plemene. U nûkter˘ch jedincÛ se
objevila hrubá, ponûkud rovnûj‰í srst.
Vyskytuje se také pfiíli‰ zkrácená, nebo
naopak del‰í, nûkdy i ‰piãatá ãenichová
partie. Do‰lo i k podstatnému zmen‰ení
plemene. První standard plemene pochá-
zí jiÏ z roku 1967. V ãervenci 1997 byl
schválen standard Ruskou kynologickou
federací a odborem ministerstva zemû-
dûlství pod názvem russkaja cvetnaja
bolonka. Na v˘stavách se psíci pfiedvádû-
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jí s vyãesan˘m culíkem a ma‰liãkou. Nej-
více cenûná barva je ãokoládová s hnû-
d˘m nosem. 
Russkaja cvetnaja bolonka je malink˘,
pfiívûtiv˘, emocionální, jemn˘ a pohybliv˘
psík. Hlava pÛsobí vût‰ím dojmem díky
ponûkud lehce zvednut˘m u‰ím trojúhel-
níkového tvaru. Hlava má b˘t bohatû
osrstûna, pfiedev‰ím ãelo. Délka srsti na
hlavû umoÏÀuje uvázat ma‰liãku
a zaplést culík. Nos je u ãern˘ch psÛ ãer-
n˘, u barevn˘ch odpovídá barvû srsti.
Zuby mají skus nÛÏkov˘ úpln˘, toleruje
se kle‰Èov˘ skus a pfiipou‰tí mírn˘ pfied-
kus. Formát je ponûkud prodlouÏen˘, spí-
‰e obdélníkov˘. Trup je kompaktní, hfibet
rovn˘, pevn˘, ‰irok˘, svalnat˘. Bedra krát-
ká, záì oblá, ‰iroká, zlehka se svaÏující.
Hrudník ‰irok˘, Ïebra klenutá. Hrudní
konãetiny jsou rovné, postavené soubûÏ-
nû, pokryté hustou srstí. Ocas je zcela
pfietoãen na záì a dot˘ká se hfibetu. Srst

je dlouhá, mûkká, hedvábná, vlnitá nebo
zvlnûná, po celém tûle stejnû dlouhá.
Kromû bílé jsou povoleny v‰echny barvy
a barevné kombinace. NeÏádoucí, ale
povolená je pfiítomnost bíl˘ch skvrn na
hrudi a nohách. Velikost je 20 aÏ 25cm.
Nejvíce jsou cenûni nejmen‰í jedinci.
Nejnovûj‰í prameny pocházející od vice-
prezidenta ruského klubu Kudrjavceva
dokonce uvádûjí v˘‰ku 18 aÏ 25 cm, v˘‰ka
ideální je 20 aÏ 22 cm. Hmotnost je do 4
kg. Poãátek ‰lechtûní se pfiedpokládá
v Moskvû a Petrohradû.    
Dle dostupn˘ch informací je cvetnaja
bolonka chována v mnoha zemích nejen
v Evropû. V Nûmecku jsou chovatelé ple-
mene bolonka zwetna sdruÏeni v organi-
zaci IHV - Internationaler Hunde

Verband a s prÛkazem pÛvodu je regist-
rováno nad 500 jedincÛ. Nûmeck˘ chov je
zaloÏen na importech z Ruska. Aby to
v‰ak nebylo tak jednoduché, existují
v Nûmecku dvû plemena - bolonka cvet-
naja a od roku 2003 existuje i nûmecká
bolonka (Deutscher Bolonka) jako samo-
statné plemeno s v˘‰kou 20 aÏ 24 cm
a s jak˘mkoliv podílem bílé barvy. I toto
plemeno má za cíl v budoucnosti uznání
FCI. Je dobré to vûdût, neboÈ uvnitfi
nûmeckého svazu rozhodne poradce cho-
vu v osmi t˘dnech vûku ‰tûÀat z jednoho
vrhu o tom, zda budou zapsána jako
Bolonka Zwetna nebo jako Deutscher
Bolonka. Rozhodující je velikost, typ
a zbarvení ‰tûnûte v dobû posouzení.  
Souãasn˘ nûmeck˘ standard poÏaduje
ãilého, pohodového, pfiátelského psíka
podlouhlého formátu. Srst má b˘t
hustá, jemná, zvlnûná aÏ kadefiavá,
správné délky. Hlava je nevelká, lebka
oválná, ãelo klenuté. Stop je v˘razn˘.
âenich je krat‰í neÏ lebeãní ãást. Barva
nosu a pyskÛ je ãerná nebo v tónu srsti.
Oãi tmavé kulaté, hnûdí psi mají svûtlej-
‰í oãi. Víãka ãerná nebo v tónu srsti.
Zuby bílé, nevelké. Skus má b˘t nÛÏkov˘,
kle‰Èov˘, tûsn˘ pfiedkus je pfiípustn˘.
V˘‰ka v kohoutku 20 aÏ 24 cm.  
Vzhledem k diametrálním odli‰nostem
v exteriéru nelze tedy dost dobfie porov-
návat chov barevn˘ch boloÀsk˘ch psíkÛ
v âR, cvetné bolonky v Rusku a chov
bolonek v Nûmecku. âesk˘ chov se snaÏí
zachovávat exteriér i povahu bílého
boloÀského psíka a staví na odli‰nosti
pouze v barvû. Nûmeck˘ chov pokraãuje
dle pÛvodního ruského standardu. V rus-
kém chovu se upevÀují znaky dfiíve pfii-
kfiíÏen˘ch plemen.  
Podíváme–li se na chov barevného boloÀ-
ského psíka, ãeká chovatele je‰tû hodnû
práce pfii ‰lechtûní tohoto nepochybnû
krásného milého spoleãenského psíka,
kter˘ si jiÏ nyní získal srdce mnoha obdi-
vovatelÛ. Jifiina & Jifií Vol‰ick˘  
Za odbornou konzultaci a poskytnut˘ materi-
ál dûkujeme paní Kohútové a paní Nûmcové

A opût cvetnaja bolonka 
v jiném barevném provedení
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Standard krátce
BOLONAIS COLOR
BAREVN¯ BOLO≈SK¯ PSÍK
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA: 
Mal˘ spoleãensk˘ psík, spí‰e
rezervovan˘ neÏ v˘bojn ,̆
temperamentní a inteligentní, 
mazliv˘ a roztomil .̆
HLAVA – CELEK: Lebeãní ãást je del‰í 
neÏ ãenichová, hlava je harmonická
v pomûru k tûlu. Lebka je na omak 
spí‰e plochá. Linie lebky a nosního
hfibetu je rovnobûÏná.
PYSKY: Horní pysky nejsou pfiíli‰
dlouhé, okrajová sliznice je 
ãernû pigmentovaná.
CHRUP: Je úpln ,̆ skus je 
nÛÏkov˘ nebo kle‰Èov .̆
âENICHOVÁ PARTIE: âenich má b˘t
prostorn ,̆ ne ‰piãat˘ a je zakonãen
hranat˘m nosem, jehoÏ barva je 
ãerná nebo mÛÏe b˘t v barvû 
barevného odstínu srsti.
OâI: Mají v˘raz Ïivého a inteligentního
psa. Jsou kulaté a více otevfiené.
Z boãního pohledu není patrné bûlmo.
Víãka jsou ãernû pigmentovaná
a nemohou b˘t mandlového tvaru.
U·I: Zavû‰ené u‰i jsou v nasazení
vût‰inou lehce zvednuté, coÏ ãiní 
zdání celkovû ‰ir‰í hlavy. U‰i 
jsou pokryty dlouhou srstí.
KRK: Je bez laloku, jeho délka 
odpovídá pfiibliÏnû 1/3 délky trupu.
P¤EDNÍ KONâETINY: Jsou rovné a po
celé délce jsou pokryty dlouhou srstí.
Z profilu je zápûstí ponûkud prone‰ené.
Tlapky jsou oválné, pol‰táfiky 
ãerné, drápy tvrdé.
ZADNÍ KONâETINY: Stehna jsou
zaoblená, dobfie zaúhlená. Hlezno nemá
b˘t pfiíli‰ sevfiené. Pánevní konãetiny
jsou rovné. Tlapky jsou ménû oválné neÏ
pfiední, pol‰táfiky ãerné, drápy tvrdé.
TRUP: Délka trupu je vût‰í neÏ
kohoutková v˘‰ka - obdélníkov˘ formát
(ãím je trup krat‰í, tím lep‰í). Hrudník 
je ‰irok ,̆ hlubok ,̆ Ïebra jsou klenutá
a zaoblená. Rovná hfibetní linie pfiechází
v lehce zaoblenou bederní partii.
Slabiny jsou nepatrnû vtaÏené.
OCAS: Je nasazen v prodlouÏené zádi
a je nesen pfietoãen˘ nad hfibetní linií.
SRST: Je hustá a dlouhá, mûkká,
hedvábná - vlnitá aÏ kadefiavá, po celém
tûle stejnû dlouhá. Nepfiiléhá pfiímo
k tûlu, zdá se b˘t nad˘chaná.
BARVA SRSTI: Kromû celobílého
zbarvení jsou povoleny v‰echny 
barvy a barevné kombinace.
KOHOUTKOVÁ V¯·KA: 
Fes do 28 cm, fena do 26 cm 
Samci musí mít normálnû vyvinutá
varlata nacházející se v ‰ourku.
Standard sestavilo chovatelské
kolegium KCHB.
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