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Opatření zaváděná C. B. F (Club du Bouledogue Francais) 
 ve prospěch zdraví francouzského buldočka, 

brachycefalického plemene 
 

I. Institucionální rámec opatření 

C. B. F (dále jen Klub) byl založený v roce 1898 za podpory Société Centrale Canine 
(francouzský kynologický svaz, dále jen SCC nebo Svaz) a ve stejném roce vytvořil první 
standard francouzského buldočka oficiálně uznaný evropskou zemí. Klub je držitelem 
standardu, který je mezinárodně respektovaný všemi členskými zeměmi Mezinárodní 
kynologické federace (FCI). 

V případě, kdy je potřeba provést úpravu platného standardu, Klub úzce spolupracuje se 
Svazem, jehož technická komise změny kontroluje a validuje.  

Jakmile jsou návrhy Klubu potvrzeny Svazem, je nový standard zaslán do FCI, kde ho nechají 
přeložit do dalších tří pracovních jazyků a rozešlou ho do všech členských zemí federace, aby 
se jím tyto země řídily. 

Klub pracuje v souladu s institucionálním rámcem, do něhož je začleněn, a vyhýbá se proto 
jakémukoli vztahu založenému na vlivu, závislosti či podřízenosti nátlakovým organizacím 
nebo skupinám, které neuznávají SCC a FCI, nebo které jimi nejsou uznané.  
 
 

II. Standard z roku 2015 
 

A. Proč došlo k úpravě standardu? 

Od Jeruzalémské konference v roce 1987 se FCI snaží šířit do členských zemí typizovanou 
předlohu standardu s cílem dosáhnout přesného popisu plemene, mimo jiné také kvůli boji 
proti přehnaným plemenným znakům, tzv. „hypertypu“. V návaznosti na konference v 
Helsinkách (2013) a v Dortmundu (2015) požádal SCC všechny francouzské kluby psů, aby 
přepracovaly plemenné standardy podle posledního platného vzorového standardu. 

Klub přistoupil k úkolu z dvojí perspektivy: bojovat proti „hypertypům“, což je nebezpečí, před 
kterým SCC varoval přidružené kluby šířením brožury věnované této otázce, a usilovat o 
zachování zdraví a pohody psů, což je téma, které se opakovaně objevuje nejen 
v kynologickém prostředí, ale také u veřejnosti. 

Nový standard1 vypracovaný výborem Klubu byl implementován organizací FCI 17. dubna 
2015. 

 
B. Vylepšení, která přináší nová verze standardu 

Co se týká morfologického popisu, klade tato nová verze důraz na to, aby se charakteristické 
rysy plemene francouzský buldoček vyvarovaly extrémům. Například v kapitole „celkový 
vzhled“ je uvedeno, že „žádný znak nemá být ve srovnání s ostatními tak výrazný, aby narušil 
celkovou harmonii nebo „psa omezoval v pohybu“, záhyby a vrásky na kůži musí být 
„přiměřené“, lokty a kůže nesmí být „uvolněné“. 

                                                           
1http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/101g09-fr.pdf - francouzská verze 
http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/101g09-en.pdf - anglický překlad   
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Také rozdělení nedostatků podle závažnosti („vady“, „těžké vady“ a „vylučující vady“) 
chovatelům a rozhodčím jasně ukazuje, proti kterým znakům je potřeba bojovat jak ve fázi 
reprodukce, tak při posuzování v rámci výstav.  

 
C. První pozitivní bilance 

V příloze k článku2, který zveřejnili Claude Guintard a Anne-Marie Classová, je seznam 
rizikových faktorů, na které je třeba dávat pozor, protože mohou u některých plemen vést k 
„hypertypu“. U francouzského buldočka se jedná o šest faktorů. Díky novému standardu je 
možné proti nim účinně bojovat.  

Co se týká „nedostatečně vyvinutého hrudního koše“, rozhodčí u tohoto plemene systematicky 
kontrolují, zda je hruď dostatečně hluboká a žebra klenutá, tzv. sudovitá. Pes, u něhož by se 
zjistila určitá anomálie, by dostal špatné ohodnocení a nebyl by o něj zájem ze strany 
chovatelů. Velký prostor pro plíce totiž u francouzského buldočka kompenzuje minimální 
prostor v nosních dírkách zapříčiněný brachycefalickým tvarem hlavy. 

Co se týká „nadváhy vedoucí k problémům s klouby“ a „zkřivení nebo bočního vychýlení čelisti, 
někdy se zárodečnými zuby“, jedná se o vylučující vady, které rozhodčí nemilosrdně 
sankcionují. 

„Ocas zakrnělý nebo zanořený do zádi“ byl problém, který se před lety opakovaně vyskytoval, 
ale Klub se rozhodl proti němu zakročit ještě před uvedením nového standardu. Od té doby, 
co jsou „bezocasost a ocas zanořený do zádi“ uvedeny mezi vylučovacími vadami, spolu 
s apelem na chovatele, aby byl ocas „ideálně dlouhý tak, aby kryl řitní otvor, nízko nasazený, 
spíše rovný, silný u kořene a zužující se ke konci“, se situace postupně zlepšuje. Ostražitost 
ale zůstává na místě. 

 
D. Dýchání 

Existují dva faktory, které spolu souvisejí: „Dýchací obtíže vyplývající z extrémě konkávního 
(tj. brachycefalického) profilu a/nebo sevřené nozdry“ a „příliš krátký čenich a/nebo přítomnost 
nosní vrásky“.  

Francouzský buldoček je již od svého vzniku brachycefalické plemeno. Zde je citace z výše 
uvedeného článku3: 

 Jsou plemena, pro která je někdy obtížné stanovit cefalický index, kterému se také říká 
kraniofaciální index (poměr mezi délkou lebky a tváře - nebo čenichu), ale odborníci v anatomii 
udávají, že pokud je index menší než 0,3, objevuje se u psů více respiračních obtíží, než je 
běžné. Není samozřejmě možné jen tak omezit kraniofaciální poměr pro všechna plemena psů 
na 0,3 (index boxera), ale je známo, že u indexu 0,2 (čenich francouzského buldočka) a ještě 
více u indexu 0,1 (čenich mopse) je procento dýchacích obtíží úměrné snížení indexu. Naopak 
u indexů větších než 0,5 se problémy výrazně snižují. 

Protože výbor Klubu nechtěl, aby došlo k postupnému prodlužování čenichu a tím ke ztrátě 
jednoho ze základních rysů plemene, stanovil, že jednou z důležitých proporcí je „délka 
čenichové partie, která tvoří přibližně 1/6 celkové délky hlavy“.    

Při formulaci tohoto slovního vyjádření byl pro autory důležitý termín „přibližně“, který 
umožňoval tolerovat určitou odchylku. Bohužel v některých zemích se zaměřili právě na poměr 
1/6. To mělo za následek více či méně přímé nátlakové akce proti standardu a Klubu, který je 

                                                           
2 GUINTARD (Claude) et CLASS (Anne-Marie), Hypertypes et standards de races chez le chien : une histoire 
d'équilibre, Bull. Acad. Vét. France, 2017, Tome 170, n°5, str. 247. 
3 Ibid., str. 238. 
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jeho držitelem, stejně jako očerňující tiskové kampaně mající za cíl zákaz komercializace 
všech brachycefalických plemen.  

Aby přinesl rozumnou a uváženou odpověď na tento stav, vydal výbor Klubu na svém zasedání 
dne 27. ledna 2019 následující prohlášení: 

Poté, co byl profesor Guintard upozorněn Svazem na skutečnost, že by si země severní 
Evropy přály, aby byla ze standardu francouzského buldočka odstraněna část uvádějící 
poměr mezi velikostí lebky a obličejové části 1 : 6, jinak by v budoucnu mohlo dojít k zákazu 
toho plemene v severských zemích, obrátil se na Klub, který jednohlasně přijal jeho návrh 
používat definici „velmi krátká obličejová část“. 

 

Protože však samotná změna slovního vyjádření nemůže vyřešit dýchací obtíže u 
francouzského buldočka, rozhodl se Klub zavést další opatření: reorganizaci zkoušek 
vrozených vlastností (Test d’Aptitudes Naturelles). 
 
 

III. Reorganizace zkoušek vrozených vlastností 
 

A. Pravidla 

Klub zavedl pravidla, která byla z velké části inspirovaná pravidly používanými u jiného 
brachycefalického plemene – anglického buldoka. 

„Zkoušky vrozených vlastností4 (ZVV)“ je soubor pěti disciplín určených k ověření dobrého 
fyzického zdraví a psychické rovnováhy zvířete. Francouzský buldoček může být na zkoušku 
přihlášen po dovršení věku dvanácti měsíců. Aby pes ve zkoušce uspěl, musí úspěšně projít 
všemi disciplínami. Pokud v některé z nich neobstojí, zkouška tím pro něho končí a pes je buď 
definitivně vyloučen, nebo může zkoušku absolvovat později.  

Hodnotící list, který v průběhu zkoušek vyplňuje posuzovatel, je uveden v příloze A. 
 
 

B. Psychická způsobilost 

Psychické způsobilosti se týkají tři testy: 

- v průběhu testu č. 2 prochází pes vedený na vodítku vystavovatelem po nezvyklém 
povrchu a poté absolvuje parkur, kde se setkává s různými neobvyklými a hluk 
vydávajícími předměty. Dráha parkuru pak vede k pohyblivé oponě, skrze kterou pes 
musí projít bez známek paniky. Je přitom stále na vodítku, vystavovatel jde vedle psa, 
ale mimo dráhu. Tento test umožňuje posoudit reakce psa v neznámé situaci;   

- test č. 3 navazuje na předchozí - po projití dráhy zabaví posuzovatel psa natolik, aby 
se jeho majitel (vodič) mohl vzdálit. Na přivolání se musí pes ke svému majiteli (vodiči) 
vrátit. Hodnotí se tak oddanost psa svému pánovi; 

- test č. 5 spočívá v tom, že posuzovaný pes prochází skupinou psů čekajících na 
absolvování parkuru a případně publikem. Ukáže tak své reakce vůči druhým psům a 
cizím lidem. 
 
 
 
 

                                                           
4 Reorganizace ZVV byla prezentována v Elektronickém zpravodaji Klubu č. 63 z 25. listopadu 2018, str. 20-21. Viz 
také http://www.cbf.asso.fr/txt/carriere_tan.htm. 
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C. Fyzická zdatnost 

Dva testy ověřují dobré fyzické zdraví zvířete: 

- v testu č. 1 je pes veden po desetimetrovém úseku tam a zpět, posuzuje se, zda 
nekulhá. V případě pochybností může být vyžádáno opakované projití tohoto úseku 
tam a zpět. Kontroluje se kvalita a pravidelnost pohybu.; 

- v průběhu testu č. 4 musí pes vedený na vodítku ujít běžným krokem vzdálenost 
500 metrů v časovém limitu do 10 minut. Je přitom doprovázen členem zkušební 
komise, který potvrdí správný průběh cvičení, nebo, v případě nutnosti, pokud by pes 
vykazoval problémy s dechem nebo začal kulhat, cvičení ukončí. Ověří se tak 
vytrvalost psa. 
 

D. Povinné veterinární osvědčení 

Nestačí, že pes dosáhl požadovaného věku a že si jeho majitel přeje, aby se mohl zúčastnit 
ZVV. Ještě před tím musí projít sítem lékařských vyšetření, která ke zkouškám pustí jen ty psy, 
u nichž se předpokládá dobré zdraví.  

Znamená to, že majitel psa musí u zápisu k ZVV předložit veterinární osvědčení, ve kterém je 
uvedeno, že uchazeč o ZVV: 

„Má platné očkování, nepodstoupil žádný chirurgický zákrok kardiorespiračního systému 
(včetně operace měkkého patra a nozder) ani osteoartikulární zákrok, je způsobilý zúčastnit 
se zkoušek přirozeného pohybu organizovaných sdružením plemene a zahrnujících ujití 500 
metrů dlouhého úseku krokem na vodítku v časovém limitu do 10 minut.“ 

 
Toto veterinární osvědčení je v příloze B. 

 
E. Vliv nových zkoušek vrozených vlastností na zdraví plemene 

Úspěšné absolvování ZVV umožňuje získat 2bodové ohodnocení v selekční tabulce. Je také 
nezbytné pro získání titulu šampiona v souladu se standardem. Majitel, který chce, aby jeho 
pes získal vyšší ohodnocení, tzv. „udělal kariéru“ a získal reputaci spolehlivého chovného 
zvířete, nemůže ZVV ignorovat. 

K datu sepsání tohoto článku prošlo úspěšně zkouškami vrozených vlastností:  

5 psů v Chales (územní správní jednotka 41) 2. března 2019,  
38 psů v Bouresse (86) 27. dubna 2019,  
19 psů v Saint-Ambreuil (71) 4. května 2019 a   
14 psů v Balleroy (14) 19. května 2019.  

Pouze u jednoho psa došlo v Saint-Ambreuil k odložení zkoušky, ale ne kvůli dýchacím 
obtížím, nýbrž proto, že byl v nervovém stresu.    

To znamená, že již těchto 76 jedinců, kteří usilují o získání 2bodového ohodnocení, a kteří 
už jsou v chovu nebo se s nimi do chovu počítá, je zdravých, bez stenózy dýchacích cest či 
osteoartikulární patologie. Během kontrolovaného fyzického cvičení prokázali, že jejich 
dechová kapacita je normální. 

 
Tento souhrn opatření, který Klub právě zavedl, se v budoucnu stane normou.  

Pes trpící „obstruktivním syndromem dýchacích cest postihujícím brachycefalická plemena5“ 
nebude moci díky těmto novým opatřením Klubu složit ZVV a získat lepší ohodnocení.  

                                                           
5 „Syndrome Obstructif des Races Brachycéphales“ (SORB) francouzsky nebo „Brachycephalic Obstructive 
Airway Syndrome“ (BOAS) anglicky. 
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F. Důležité poznatky týkající se času potřebného k ujití dráhy 

V následující tabulce je rekapitulace časů, za které francouzští buldočci prošli 500metrovou 
trasu z testu č. 4 v Chalès, Bouresse, Saint-Ambreuil a Balleroy. 

Viz tabulka str. 15 a 16 originálu 
 
Všichni francouzští buldočci, kteří od zavedení nových pravidel prošli ZVV, zvládli ujít dráhu 
do 10 minut, a to v průměrném čase 6 minut 30 sekund. 

Je potřeba upřesnit, že těchto výkonů bylo dosaženo za chladného počasí. Poctivý přístup a 
obezřetnost nás nutí počítat s tím, že by tyto časy byly v horkém počasí, zejména ve vlně veder 
(jako např. v roce 2018), delší.  

Proto se Klub vyslovil proti požadavku na zkrácení časového limitu pro projití dráhy. Záměr 
stanovit stejný čas pro všechna brachycefalická plemena, který by vycházel z minimálního 
času dosaženého všemi dotčenými plemeny, by popíral fyzická specifika každého z těchto 
plemen.  

 

IV. Selekční tabulka a zdravotní testy: patová situace 

Kromě pořadí a titulů získaných na výstavách psů selekční tabulka vyžaduje, aby psi 
absolvovali řadu zdravotních testů, které musí být povinně evidovány v databázi SCC.  

Od 2bodového ohodnocení musí pes projít ZVV, kde jedním z důležitých úkolů je identifikace 
případné nadměrné dušnosti.  

V současnosti je platná selekční tabulka, kterou od 9. února 2016 povinně zavedl SCC. Je 
uvedena v příloze C. Klub francouzského buldočka ji považuje za příliš benevolentní, protože 
připouští 2. stupeň luxace pately (čéšky) pro získání 3bodového ohodnocení. 

18. prosince 2017 navrhl Klub vzor selekční tabulky (příloha D), jehož nedílnou součástí jsou 
prediktivní testy a omezení luxace pately na stupeň 1. 

Klub mimo jiné požaduje zrušení rentgenového snímku páteře, protože po více než deseti 
letech studií prováděných profesorem Moissonnierem se zdá, že vertebrální anomálie mají 
multifaktoriální příčiny. To zpomaluje určení spolehlivého testu a nutí majitele testovaného 
zvířete vynaložit nemalé finanční prostředky, které jsou neúměrné předpokládané 
prospěšnosti lékařských vyšetření. 

Klub svou žádost zopakoval 20. června 2018, ale Svaz reagoval tak, že dokud chovatelská 
komise nepřistoupí k chystané modifikaci všech selekčních tabulek, nejsou žádné změny 
možné. 

Klub zastává názor, že změna stávající selekční tabulky ve smyslu zvýšení požadavků na 
relevantní zdravotní prohlídky a odstranění těch, které nejsou okamžitě produktivní, je 
nezbytným nástrojem pro zlepšení zdraví francouzského buldočka. 

 
V. Povinné předkládání zdravotních testů 

 
A. Pro přiznání titulů šampiona Francouzským kynologickým svazem (SCC) 

Od 1. června 2017 musejí být pro přiznání titulů Francouzský šampion, Šampion národních 
výstav a Francouzský šampion ve třídě mladých provedeny tyto prediktivní zdravotní testy: 

- plicní stenóza (PS): negativní (PS-0), 
- luxace pately (PL): negativní (PL-0) nebo stupeň 1 (PL-1), 
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- degenerativní myelopatie (DM1A): negativní normální homozygot (DM1A-1.1) nebo 
heterozygot (DM1A-1.2). Mutovaní homozygoti (DM1A-2.2) nejsou akceptováni.   

 
B. Pro zveřejnění seznamu krycích psů na internetových stránkách Klubu 

V rámci propagace reprezentativního vzorku krycích psů, který by zahrnoval jak širokou 
genetickou rozmanitost, tak i dostatečné morfologické vlastnosti bez popsaných dědičných 
nedostatků, se výbor Klubu rozhodl zavést od 1. ledna 2018 následující pravidla pro přijetí do 
tzv. referenční listiny6, kde jsou Klubem schválení krycí psi členů Klubu:  

- mininálně 2bodové ohodnocení, 
- bez luxace pately, případně luxace stupně 1: dle nomenklatury SCC: PL-0 nebo PL-1, 
- bez degenerativní myelopatie nebo zdravý nositel: DM 1.1 nebo DM 1.2, 
- bez plicní stenózy: PS-0, 

a to za podmínky, že ohodnocení a výsledky všech tří testů jsou uvedeny v rodokmenu, tj. že 
jsou zapsány v databázi SCC. 

C. Zdravotní statistiky vedené Klubem 

Co se týká luxace pately, získané výsledky jsou následující: 

 2018 2017 
PL-0 189 86 % 1 100 % 
PL-1 28 13 % 0 0 % 
PL-2 3 1 % 0 0 % 
PL-3 0 0 % 0 0 % 
PL-4 0 0 % 0 0 % 
CELKEM 220  1  

 
Protože bylo screeningové testování zavedeno teprve nedávno, vypovídající jsou pouze údaje 
za rok 2018. Ukazují, že v 86 % převažují zdraví psi. Psi, jejichž luxace je omezena na stupně 
1 nebo 2 a umožňuje jim získat 3bodové ohodnocení a vyšší, představují 14 % z celkového 
počtu. Ani v jednom případě nepřesáhla luxace limity povolené selekční tabulkou definovanou 
Svazem v roce 2016. 

Je třeba připomenout, že pokud by byl návrh selekční tabulky představený Klubem v roce 2017 
Svazem přijat, psi s luxací pately stupně PL-2 by do chovu nebyli uznaní. Aktuální selekční 
tabulka tedy připouští do chovu i ty jedince, kteří by z něj byli v případě přijetí klubové žádosti 
vyloučeni. 

Pokud jde o plicní stenózu, kvůli nedávnému zavedení testu jsou dostupné pouze údaje za rok 
2018 a částečně za rok 2019.  
 
 2018   2019 PS-0 PS-1 
PS-0 69 100 %  LEDEN 7 0 
PS-1 0 0 %  ÚNOR 6 0 
PS-2 0 0 %  BŘEZEN 3 0 
PS-3 0 0 %  DUBEN 8 1 
CELKEM 69      

 

Všichni testovaní jedinci kromě jednoho jsou bez plicní stenózy. 

                                                           
6 Viz http://www.cbf.asso.fr/txt/eleveurs_etalons.htm. 
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D. První posouzení zdravotních prohlídek 

Data, která máme v době psaní této zprávy (květen 2019) k dispozici, jsou příliš čerstvá na 
to, aby měla skutečně vypovídající hodnotu. Můžeme k nim ale dodat několik poznámek: 
 

1) povinnost, aby všichni francouzští buldočci museli absolvovat zdravotní testy, spolu 
se zákazem překročení stanovených limitů sledovaných zdravotních obtíží, zabrání 
postiženým jedincům získat vyšší ohodnocení. Zejména psi s dýchacími problémy 
zůstanou na 1bodovém ohodnocení; 

2) šampioni, kteří se chtějí stát výběrovými chovnými psy, pokud už jimi nejsou, 
úspěšně projdou testy, které prokážou nejen to, že tito psi dobře dýchají, ale že 
jsou zdraví i z morfologického hlediska; 

3) krycí psi, které Klub propaguje na svých stránkách, mají zdravotní stav stejně dobrý 
jako šampioni. Ostatní webové stránky, které propagují chovné psy nebo nabízejí 
štěňata, zdaleka nemohou dosáhnout tak vysoké úrovně nabídky. Potencionální 
kupci štěňat, kteří porovnávají informace dostupné online a vidí kvality chovných psů 
zapsaných ve francouzské plemenné knize (LOF7 = Livre des Origines Français) 
ustanovené Svazem, se více zaměřují na otázku zdraví francouzského buldočka. To 
vede chovatele k provádění povinných zdravotních testů, a mnohdy i testů, které 
nejsou požadovány, ale pomohou získat důvěru budoucích nabyvatelů; 

4) chovatelé, kteří by byli v pokušení obejít opatření stanovená Klubem ohledně zdraví 
a obchodovali by s nemocnými psy, by se tímto dopouštěli poškození nových 
nabyvatelů. Ti by pak na základě Zákona o ochraně spotřebitelů měli reálnou šanci 
uspět při případném soudním řízení.  
Jak na úrovni SCC tak na úrovni Klubu jsou tedy shromážděny podmínky 
k tomu, aby zdravotní stav francouzských buldočků chovaných ve Francii dle 
požadavků na čistokrevné psy s rodokmenem odpovídal stále více 
požadovaným kritériím.  

 
 

VI. Rozhodčí 
 

A. Určující role rozhodčích 

Stejně jako u všech plemen psů i zde platí, že standard francouzského buldočka podléhá 
výkladu rozhodčích. Způsob, jakým klasifikují psy a udělují jim tituly, má značný vliv na 
vystavovatele, z nichž mnozí jsou zároveň chovatelé. 

Někteří rozhodčí mají za to, že jejich znalosti plemene jsou dostatečné, protože na výstavách 
posuzují již dlouho, a ani vydání nového standardu nemůže otřást jejich zažitými náhledy.   

Najdou se i takoví rozhodčí, kteří si stále myslí, že se buldoček musí vejít do čtvercového 
rámce a postihují ty jedince, kteří se z něho vymykají. Tím ale podporují tzv. „hypertyp“, proti 
kterému však standard bojuje. 

Tyto příklady zdaleka nejsou přehnané, protože vystavovatelé i veřejnost barvitě a bez okolků 
komentují rozhodnutí rozhodčích na sociálních sítích. Jakou váhu může mít standard či 
zdravotní politika vedená klubem plemene, pokud si někteří rozhodčí dělají, co se jim zlíbí? 

 
B. Jak je to s formulářem vydaným SCC, který má hodnotit zdravotní stav psů? 

Je důležité, aby Svaz, který v rámci boje proti „hypertypům“předkládá hodnotící formuláře 
rozhodčím na vyplnění a zaslání zpět, také předával jednotlivým dotčeným klubům statistiky 

                                                           
7 Viz https://www.centrale-canine.fr/lofselect. 
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vyplývající z analýzy těchto hodnotících formulářů. Formulář je součástí Průvodce správnými 
postupy ze 14. října 2016.   

Pokud jde o Klub francouzského buldočka, výše zmíněný formulář byl během 30. ročníku 
národní výstavy plemene předán čtyřem zkušeným rozhodčím, a zdá se, že je překvapil – po 
ukončení výstavy byl vrácen nevyplněný. 

Znamená to, že rozhodčí formulář vůbec nepoužili, nebo že žádný buldoček posuzovaný 
během této výstavy nevykazoval přehnané plemenné znaky?  

 
C. Kontrola výšky a váhy 

Vážení a měření psů se provádí pravidelně na speciálních výstavách plemene. Uspokojivá 
četnost měření je i na regionálních výstavách a národních výstavách plemene. Ovšem na 
národních výstavách (udělujících CACS = CAC), na mezinárodních výstavách (udělujících 
CACS a CACIB) a na šampionátech téměř chybí. Neprovádí se ani na akcích, kde jsou 
posuzováni mladí psi. 

A přitom tato jednoduchá kontrola umožňuje v souladu se standardem vyloučit jedince, u nichž 
se dá předpokládat, že budou přenášet přehnané plemenné znaky a tím negativně ovlivňovat  
– a to je potřeba zdůraznit – správné postavení končetin a dechovou kapacitu potomků. 

Kontrola hmotnosti a kohoutkové výšky by měla být provedena již během prvního posouzení 
v rámci  „svodů“, aby se hned na začátku zabránilo v kariéře psům, kteří neodpovídají 
standardu. „Schválení“ psa by mělo být zamítnuto, pokud informace o hmotnosti a výšce psa 
nejsou uvedeny ve formuláři. Posuzování by se mělo vyvinout zároveň v určitý druh zkoušky, 
na jejímž základě by se povolovala reprodukce. To znamená, že by takové posouzení mělo 
zahrnovat i zdravotní testy, které ale musí být ještě definovány. 

 
D. Potřeba řádného proškolení rozhodčích  

Pro rozhodčí, kteří posuzují brachycefalická plemena, by zcela jistě bylo přínosné účastnit se 
setkání organizovaného Svazem, či přímo zasedání 3. července 2019, kde by byli blíže 
obeznámeni s novým standardem. 
 
 

VII. Další návrhy a doporučení 

V oblasti zdraví a dobrých životních podmínek brachycefalických plemen se uplatňují i další 
zúčastněné strany, jejichž role je taktéž důležitá.  

 
A. I-CAD 

Od 1. ledna 2013 je Národní registr domácích masožravých zvířat spravovaný v rámci 
delegování veřejné služby společností I-CAD (Société d'Identification des Carnivores 
Domestiques). Registr v současné době zahrnuje více než 15 milionů domácích masožravých 
zvířat (psů, koček a fretek) včetně kontaktních údajů na jejich vlastníky8. 

Jistě by bylo užitečné, pokud by tato společnost zveřejňovala roční statistiky věku úmrtí 
psů a v těchto statistikách rozlišovala mezi čistokrevnými psy a psy bez průkazu původu. 
Existoval by tak nástroj umožňující posoudit, zda zdravotní problémy, o kterých se 
předpokládá, že postihují brachycefalická plemena včetně francouzského buldočka, mají 
dopad na délku jejich života. 

                                                           
8 Viz https://www.i-cad.fr/show/124. 
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B. Větší zapojení chovatelů 

V současné době se ve Francii zvyšuje povědomí o problematice týkající se zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat pouze u chovatelů, kteří jsou členy nějakého chovatelského klubu. 
Jak ve Francii tak v zahraničí existuje velké množství množíren, jejichž jediným zájmem je 
zisk, a které ignorují veškerá opatření zaváděná ve prospěch plemen Federací, Svazem a 
jednotlivými kluby, a to zejména tím, že produkují velké množství štěňat bez průkazu původu. 

K nápravě této situace ve Francii by prospělo, aby všichni chovatelé (jednotlivci i 
profesionální chovatelé), kteří by chtěli zapsat vrh do plemenné knihy, museli zároveň:  

 být držiteli osvědčení o způsobilosti, 
 uzavřít profesní pojištění na pokrytí případných nákladů spojených s prodejem štěněte 

s nějakou patologií, 
 být členem chovatelské asociace schválené FCI. 

Dále si lze představit, že by: 
 všichni psi určení k chovu byli podrobeni schvalovací zkoušce založené na shodě se 

standardem a na zdravotním stavu, a byli geneticky identifikováni, 
 všichni psi bez průkazu původu byli zapsáni do zvláštního registru vedeného SCC, což by 

umožnilo sledovat vývoj situace. 
 
 

VIII. Na závěr 

Standard z roku 2015 představuje způsob, jak popsat plemeno bez vybízení k přehnaným 
plemenným znakům. Je to první nástroj, který je k dispozici pro potírání obtíží, jimiž by 
francouzský buldoček coby brachycefalické plemeno mohl trpět.   

Nová verze ZVV ze začátku roku 2019, která klade důraz na fyzickou vytrvalost, zabrání psům 
náchylným na respirační problémy získat do budoucna lepší ohodnocení a udělat „kariéru“. To 
je náš druhý nástroj. 

Třetí opatření spočívá v tom, že byla Klubem schválena povinnost absolvovat tři důležité 
zdravotní testy týkající se luxace pately, plicní stenózy a degenerativní myelopatie pro všechny 
psy aspirující na vysoké ohodnocení nebo na titul šampiona: je to filtr, kterým se na 
chovatelský trh dostanou pouze zdraví jedinci s normálním dýcháním. 

Klub plemene, který je držitelem standardu, vykonává svůj díl práce pro zlepšení plemene tím, 
že integruje poznatky týkající se zdraví a dobrých životních podmínek psů, a má pro to podporu 
svých členů. 

Je potřeba přesvědčit všechny rozhodčí, kteří toto plemeno posuzují, aby se řídili novým 
standardem, a aby vyplňovali formulář týkající se zdravotního stavu psa.  

Je ale opravdu nezbytné podnikat stále další kroky? Statistiky LOF Select Club ukazují, že 
nejlepší chovatelé a chovní psi nepatří mezi ty nejproduktivnější. Proto mají všechna opatření 
zavedená organizacemi FCI, SCC a chovatelskými kluby omezený dopad. Mohou být dokonce 
kontraproduktivní, pokud by nárůst požadavků odradil některé chovatele od chovu psů 
určených k zápisu do plemenné knihy.  

Je také potřeba přesvědčit širší veřejnost, že problémy, které postihují některé buldočky 
pocházející ze zahraničí nebo psy bez průkazu původu, nelze přičítat francouzskému chovu.  

Nejen brachycefalická plemena trpí různými nemocemi. Problémy celého psího světa týkající 
se zdraví a dobrých životních podmínek se nevyřeší tím, že se proti francouzskému buldočkovi 
povedou kroky vedoucí ke ztrátě jeho charakteristických rysů nebo dokonce k jeho zániku.  
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Francouzský buldoček je plemeno pocházející z Francie. Již déle než století je součástí 
našeho národního dědictví. Pro svůj téměř lidský výraz a nenapodobitelné kouzlo je milován 
nejen ve Francii, ale i v zahraničí. Proto ho nikdy nepřestaneme bránit proti těm, kteří ho pod 
záminkou „jeho dobra“ vytrvale očerňují a chtějí mu zabránit v existenci. 
 

Élyse WAGET, prezidentka Klubu francouzského 
buldočka  
Daniel BÉGUIN, viceprezident KFB  
Zpráva adresovaná SCC 29. května 2019  
 
 

Přílohy:  
1) příloha A: hodnotící list ZVV;  
2) příloha B: veterinární osvědčení opravňující účast na ZVV;  
3) příloha C: selekční tabulka uvedená v platnost kynologickým svazem (SCC) v roce 2016;  
4) Příloha D: návrh selekční tabulky prezentovaný Klubem francouzského buldočka v roce 
2017.  
 

Přeloženo ze Zpravodaje C. B. F. č. 70 


