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Preklad : L. Fintorová
Prepracovanie: Axel Komorowski / Originálny jazyk : FR
Pôvod : Francúzsko.
DATUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ŠTANDU : 03.11.2014
POUŽITIE: Spoločenský, strážny sprievodný pes.
KLASSIFIKÁCIA FCI: Skupina 9
Spoločenské
a sprievodné psy Sekcia 11 Malé dogovité psy.
Bez skúšky.
KRÁTKY PREHĽAD HISTÓRIE: Ako ostatné dogovité psy
pochádza pravdepodobne Epiru a Rímskej ríše; je príbuzný
z predchodcami buldogov z Veľkej, so stredovekými alanskými
mastifmi a malými francúzskymi molosoidnými psami;francúzsky
buldoček, ako ho dnes poznáme je výsledkom rôznych krížení,
prevádzaných nadšenými chovateľmi v robotníckych štvrtiach Paríža
v osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia. V tom čase bol
buldoček psom nosičov z parížskej tržnice, mäsiarov a kočišov, ale
vďaka svojmu výnimočnému vzhľadu a povahe si rýchlo našiel cestu
do lepšej spoločnosti a sveta umelcov. Rýchlo získaval popularitu.
Prvý klub bol založený roku 1880 v Paríži. Prvé zápisy do plemennej
knihy sú z roku 1885 a prvý štandard bol vypracovaný v roku 1898,
v r o k u k e ď francúzska Société Centrale Canine uznala
francúzskeho buldočka ako plemeno. Už v roku 1887 bol vystavený
prvý jedinec plemena francúzsky buldoček.
Š tandard bol upravovaný v rokoch 1931/32 a 1948 a v roku 1986 ho
nanovo prepracovali R. TRIQUET a H.F. REANT (FCI-ho zverejnilo
roku 1987); roku 1994 bol znovu prepracovaný Violettou
GUILLON (FCI- ho zverejnilo r. 1995) a v roku 2012 ho
prepracoval výbor klubu francúzskeho buldočka.
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CELKOVÝ VZHĽAD: Typický malý molosoidný pes. Napriek jeho
malej veľkosti je to vo všetkých proporciách silný, krátky, a zavalitý
pes, s krátkou srsťou, krátkou papuľou,
vztýčenými ušami
a prirodzene krátkym chvostom. Musí vzbudzovať dojem bystrého,
živého, veľmi svalnatého psa, kompaktnej štruktúry a silnej kostry.
Žiaden znak nemá byť v pomere k ostatným prehnaný,
mohlo by to viesť k porušeniu celkovej harmónie
a mohlo by rušiť v pohybe.
DOLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka trupu meraná od pleca po
sedacie hrbolce mierne prekračuje výšku v kohútiku. Dĺžka
papule je 1/6 celkovej dĺžky hlavy.
POVAHA A SPRÁVANIE: družný, živý, hravý majetnícky a čulý
sprievodný pes.
HLAVA: Hlava musí byť silná, široká a kvadratická; koža, ktorá ju
pokrýva vytvára bez preháňania takmer symetrické záhyby
a vrásky.
TEMENO
LEBKA: široká, medzi ušami takmer plochá, klenuté čelo.
Vystupujúce nadočnicové oblúky sú oddelené hlavne medzi očami
výrazne vyvinutou brázdou. Táto brázda nesmie pokračovať na čele.
Výbežok medzitemennej kosti je málo vyvinutý.
Stop:
výrazný.
Tvárová časť: Hlava buldočka je charakteristická skrátenou
hornou čeľusťou a oblasťou ňucháča ako aj mierne dozadu
nakloneným nosom. Ňucháč je trochu ohrnutý nahor (pršinos).

FCI-St. Nr. 101 / 27.01.2017

4
Ňucháč: Čierny, široký, vyhrnutý, so symetrickými dobre
otvorenými a šikmo dozadu smerujúcimi nosnými dierkami. Sklon
nosných dierok a vyhrnutý ňucháč musia umožňovať normálne
dýchanie nosom.
Papuľa: veľmi krátka, široká, so sústredenými, symetrickými
vráskami.
Pysky: tučné, trochu voľnejšie, čierne. Horný pysk sa v strede stretáva
s dolným a úplne prikrývajú zuby. Horný pysk z profilu padá a je
zaoblený. Jazyk nesmie byť v pokoji vidieť.
Čeľuste / Zuby : Široké a silné. Spodná čeľusť stojí pred hornou
a v oblúku prebieha nahor. Spodné rezáky sú postavené do
oblúku. Čeľuste nesmú vykazovať bočné vychýlenie alebo
zakrivenie. Odstup rezákov sa nedá striktne stanoviť; podstatné je, že
sa horné a spodné pysky stretávajú tak, že zuby sú úplne prekryté.
Spodné rezáky stoja pred hornými rezákmi (predhryz). Žiaduce sú
dostatočne vyvinuté rezáky a špičiaky a aj úplný chrup.
Líca: Dobre vyvinuté.
Oči: zreteľne viditeľné, s pozoruhodne živým výrazom; hlboko
uložené, dosť ďaleko od ňucháča a uší; tmavej farby, dosť veľké,
okrúhle a úplne bez stopy bielej (belmo), keď sa pes pozerá
dopredu. Okraje viečok musia byť čierne.
Uši: stredne veľké, široké v nasadení, špičky sa zaobľujú. Nasadené
vysoko na hlave, ale nie príliš blízko seba; nesené vztýčené. Ušnica je
dopredu otvorená. Srsť musí byť jemná a na dotyk mäkká.
KRK: Krátky a silný, mierne klenutý, bez laloku. Rozširuje sa do
pliec.
TELO
Horná línia: Stúpa, ale nie prehnane, od kohútika k bedrám. Tento
tvar, nazývaný aj kaprí chrbát, je pre plemeno typický.
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Chrbát: Široký a svalnatý, pevný bez slabosti.
Bedrá: krátke, široké a klenuté.
Kríže: dobre klesajú.
Hrudník: Cylindrický a dobre hlboký (trochu pod lakte); veľmi
dobre klenuté rebrá (súdkovité). Predhrudie je široké a pri pohľade
spredu kvadratické.
Spodná línia a brucho: vtiahnuté ale nie chrtovité.
CHVOST: Prirodzene krátky, v ideálnom prípade tak dlhý, že
zakrýva konečník. Nízko nasadený, skôr rovný, prilieha
k stehnám, v nasadení hrubý, ku špičke sa stenčuje. Zalomený,
zlomený, alebo relatívne dlhý chvost, ktorý nepresahuje pätový
kĺb je povolený. Je nesený nízko. Ani v pohybe nesmie byť
nesený nad horizontálou.
KONČATINY
HRUDNÉ KONČATINY :
Všeobecne: končatiny sú rovné a zvislé pri pohľade spredu aj zo
strany.
Lopatky: Musia byť dobre dozadu uložené.
Rameno: Krátke, mohutné, svalnaté a trochu klenuté.
Lakte: Priliehajú tesne k hrudníku.
Predlaktie: Krátke, rovné a svalnaté.
Kĺb nadprstia: Krátky a silný.
Nadprstie: Krátke, z profilu trochu zošikmené.
Predné labky: Okrúhle, kompaktné a malé, takzvané „mačacie labky“,
trochu vytočené. Prsty sú zovreté, pazúriky krátke, silné a čierne.
PANVOVÉ KONČATINY :
Všeobecne: Panvové končatiny sú silné a svalnaté, trochu dlhšie ako
hrudné, preto je zadná partia vyššia. Pri pohľade spredu aj zo strany
sú rovné a zvislé.
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Stehná: Veľmi svalnaté, pevné.
Predkolenie: Veľmi nízko postavené, nie príliš zauhlené, ale
predovšetkým nie strmé. Pätový kĺb: pevný.
Padpätie: Krátke.
Zadné labky: Okrúhle, kompaktné, nemajú byť vtočené ani vytočené.
POHYB: končatiny sa pri pohľade spredu pohybujú paralelne so
stredovou osou tela. Pohyb voľný, výdatný a plynulý.
KOŽA:
Pevná
OSRSTENIE:
Srsť: Priliehavá, lesklá a mäkká krycia srsť, bez podsady.
Farba: Plavý, pásikavý alebo bez pásikov, s bielymi znakmi alebo bez
nich.
.
Srsť so sfarbením:
Pásikavý: Základná farba je plavá, s rovnomernými tmavými
priečnymi pruhmi, takže srsť vyzerá „tigrovaná“, silné pruhy
nesmú úplne prekryť základnú plavú farbu. Čierna maska musí
byť jasne viditeľná. Jednotlivé biele znaky sú povolené.
Plavá: Jednofarebný, od svetlej po tmavú plavú, pričom svetlejšie
sfarbenie je na vnútorných častiach tela, s čiernou maskou alebo
bez nej, jedince s tmavou maskou sa majú uprednostňovať.
Niekedy sa vyskytujú jednotlivé biele znaky.
Osrstenie bielo škvrnité:
Pásikavá so strednými alebo prevažujúcimi bielymi škvrnami
(plochami). Nazýva sa aj „strakoš“. Škvrny sú pravidelne rozložené
po celom tele psa. Niekoľko škvŕn na koži sa povoľuje.
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Plavý so strednými alebo prevažujúcimi bielymi škvrnami
(plochami), nazýva sa aj „plavý strakoš“. Škvrny sú pravidelne
rozložené po celom tele psa. Niekoľko škvŕn na koži sa toleruje.
Ňucháč je pri všetkých farebných rázoch čierny, nikdy nie hnedý
alebo modrý. Úplne biele psy, pokiaľ majú čierny ňucháč a čierne
okraje viečok, sa pripúšťajú ale pre riziko s tým spojenej hluchoty
nie sú žiaduce a nepripúšťajú sa do chovu.
VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:
Výška v kohútiku: Pes: 27 cm až 35 cm, Sučka: 24 cm až 32 cm,
Odchýlka 1 cm n a h o r a l e b o n a d o l o d š t a n d a r d o m
stanovenej miery sa toleruje .
Hmotnosť: Pes: 9 až 14 kg, Sučka: 8 až 13 kg. Odchýlka 500 g. nad
štandardom povolenú hmotnosť sa toleruje ak je jedinec
typickým predstaviteľom plemena.
CHYBY: Každá odchýlka od vyššie uvedených bodov sa pokladá
za chybu ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky
a jej vplyvu na zdravie a pohodu psy.
Veľmi silné bodkovanie pri strakošoch.
Silné červené bodkovanie pri bielej a plavej srsti.
Pri plavých jedincoch úhorí pruh. Biele
ponožky pri pásikavých a plavých. Svetlé
pazúriky.
HRUBÉ CHYBY :
Prehnaný typ. Pes z prehnanými plemennými
znakmi.
Príliš dlhá alebo extrémne krátka
papuľa.
Viditeľný jazyk pre zavretej papuli.
Svetlé oči (dravčie oči).
Rovná línia od kohútika po bedrá.
Prehnaný úbytok pigmentu na pyskoch. Ňucháč a okraje
viečok nesmú byť nikdy úplne nepigmentované.
Kliešťový zhryz.
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DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY:
Agresívne alebo príliš bojazlivé psy.
Psy, ktoré majú jednoznačné fyzické anomálie alebo poruchy
správania musia byť diskvalifikované.
Nedostatok typu: plemenné znaky nie sú dostatočne
vyjadrené, takže pes celkovo nevyzerá ako ostatní jedinci
toho plemena.
Kompletne uzavreté nosné dierky.
Zakrivenie alebo vybočenie čeľustí takže jazyk trvale
vidieť.
Jedince, ktoré majú spodné rezáky postavené za hornými.
Jedince, ktoré majú pri zavretej papuli viditeľné špičiaky.
Rôznofarebné oči.
Ňucháč inej farby ako čiernej. Padnuté uši,
bezchvostosť alebo do tele zarastajúci chvost.
Vlčie pazúriky na panvových končatinách.
Obrátený pätový kĺb.
Dlhá, hrubá alebo vlnovitá srsť
Sfarbenie srsti ktoré nezodpovedá popisu v štandarde, a to
čierne, čierne s plavými znakmi (čierny s pálením) a všetky
zosvetlenia čiernej farby, s bielymi škvrnami alebo bez nich.
Výška a hmotnosť mimo rozmedzia daného
štandardom.
Dýchacie problémy
Hluchota.
Poznámka
Psy musia mať dva normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.
Do chovu možno použiť iba funkčne a klinicky zdravé, pre
plemeno typické jedince.
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Posledné zmeny sú vytlačené tučným písmom.
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