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Táto ilustrácia nenaznačuje ideálny príklad plemena.
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PÔVOD: Veľká Británia.
DÁTUM PUBLIKOVANIA ORIGINÁLNYCH PLATNÝCH
ŠTANDARDOV: 13.10.2010.
VYUŽITIE: Strážny a spoločenský pes.
F.C.I. KLASIFIKÁCIA:

Pinče a bradáče
Molossovité plemenáŠvajčiarské salašnícke a
dobytkárske psy.
Sekcia 2.1 Molossovité plemená,
Typu mastiff.
Bez pracovných skúšok.
Skupina 2

STRUČNÉ ZHRNUTIE HISTÓRIE: Bulldog ako taký bol prvý
krát klasifikovaný okolo roku 1630, aj keď boli podobné typy
spomínané skôr, ktoré sa označovali ako “bandogs”, termín dnes
používaný pre typ bojového plemena psa. Pôvodne bol používaný
pre štvanie býkov, bulldog sa tiež prebojoval cez psie zápasy, ale po
roku 1835 sa začal meniť na verziu s kratším pyskom a viac
zasadnutú postavu, ktorú poznáme dnes. Do výstavných kruhov
vstúpil v roku 1860 a nasledujúce roky bola pozorovaná veľká
zmena osobnosti. Rozkošne škaredý pes s boxerským výrazom, ale v
skutočnosti milujúci, láskavý k rodine a priateľom. Jedny z
najstarších pôvodných plemien, známe ako národný pes Veľkej
Británie a celosvetovo spojený s britskom odhodlanosťou a
legendárnym menom John Bull.
CELKOVÝ VZHĽAD: Hladkosrstý, pomerne hrubo stavaný,
široký, silný a kompaktný. V porovnaní s veľkosťou je hlava
pomerne veľká, ale žiadne vlastnosti nie sú také, ktoré by prekonali
iné vlastnosti, ktoré sa týkajú porušenia celkovej symetrie alebo by
vytvárali deformovaný vzhľad psa alebo by prekážali pohyblivosti
psa. Čelo relatívne krátke, nucháč široký, tupý a naklonený mierne
hore, ale nie nadmerne.
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Psy naznačujúci respiračnú krízu sú vysoko neželané. Telo je
celkom krátke, dobrej stavby, končatiny silné, dobre osvalené s
dobrou kondíciou a nemali by trpieť nadváhou. Zadná časť tela je
vysoká a silná. Suky nie sú také veľké alebo dobre vyvinuté ako psy.
SPRÁVANIE A TEMPERAMENT: Vytvára dojem snaženia, sily
a aktivity. Živý, smelý, oddaný, dôverný, odvážny, drsný výzor, ale
ovládaný srdečnou povahou.
HLAVA Z bočného pohľadu, hlava vyzerá vysoká a pomerne krátka
zozadu smerom k nosu. Čelo je ploché s miernymi záhybmi kože na
a okolo hlavy, mierne voľné a jemne vráskavé bez extrému, nie je
ale príliš vyvinutá, ani prekrývajúca tvár. Tvárová časť medzi
prednou stranou lícnej kosti až po nos, je relatívne krátky a koža
môže byť mierne vráskavá.
Vzdialenosť vnútorného okraja oka (alebo z centra stopu medzi
očami) po špičku nosa by nemala byť menšia ako vzdialenosť od
špičky nosa k okraju spodnej pery.
MOZGOVŇA:
Lebka: Lebka je relatívne veľká. Z predného pohľadu vyzerá
vysoká z okraja spodnej sánky k temenu lebky; taktiež široká a
štvorhranná. Od stopu brázda, rozširujúca sa stredom lebky a patrná
smerom k hrotu.
Stop: Definovaný.
TVÁROVÁ OBLASŤ:
Z pohľade spredu obidve strany tvárovej časti musia byť
rovnomerné na oboch stranách imaginárnej stredovej línie.
Nos: Nos a nozdry veľké, široké a čierne, v žiadnom prípade nie
pečeňovej, červenej alebo hnedej farby. Nozdry veľké, široké a
otvorené, s dobre naznačenou vertikálnou, rovnou líniou medzi.
Ňucháč: Ňucháč je krátky, široký, zatočený hore a hlboko od okraja
oka po kútiky pysku. Ak je prítomná vráska nad nosom, celá
alebo prerušovaná, nikdy nesmie negatívne ovplyvňovať alebo
prekážať očiam alebo nosu.
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Úzke nozdry a ťažká vráska nad nosom sú neakceptovateľné a mali
by byť vážne penalizované.
Pysky: Horné pysky (chops) hrubé, široké a hlboké, pokrývajúce
spodnú sánku po stranách, ale spájajúce spodnú peru vpredu. Zuby
nie sú viditeľné.
Čeluste / Zuby: Čeluste široké, silné a hranaté, dolná sánka mierne
presahuje čelusť s miernym zatočením hore. Čeluste široké a
hranaté so šiestimi malými rezákmi medzi špičiakmi v rovnom rade.
Špičiaky naširoko vzdialené. Zuby veľké a silné, nie sú viditeľné pri
zatvorených ústach. Z pohľadu spredu je dolná sánka priamo pod a
paralelne s hornou čelusťou.
Líca: Líca dobre zaoblené a rozšírené po stranách až za oči.
Oči: Z predného pohľadu, umiestnené nízko v lebke, dostatočne
ďaleko od uší. Oči a stop sú v rovnakej línii, v pravom uhle k brazed
čela. Široko od seba, ale vonkajšie kútiky sú po líniu líc. Guľaté,
stredne veľké, ani prepadnuté, ani presahujúce, veľmi tmavej farbyskoro čierne- bez viditeľného bielka pri pohľade dopredu. Bez
zjavných očných problémov.
Uši: Vysoko postavené –predný okraj oboch uší (pri pohľade spredu)
tvorí pokračovanie vonkajšej línie temena lebky, aby boli tak široko
od seba, tak vysoké a tak vzdialené od očí, ako je to možné. Malé a
tenké “Ružicové” ucho je správne, to znamená na zadnej strane
ohnuté dovnútra a zložené dozadu. Horný alebo predný vnútorný
okraj sa stáča smerom von a dozadu, ukazujúci časť vnútra.
KRK: Stredne dlhý, silný a hlboký. Dobre klenutá línia, vzadu s
trochu voľnou, hrubou a vráskavou kožou okolo krku, vytvárajúcou
jemný lalok na oboch stranách.
TELO:
Horná línia: Chrbát jemne klesá dolu bezprostredne za plecami
(najnižšia časť) odkiaľ by mala chrbtica stúpať na bedrá (najvyšší
bod bedier by mal byť vyšší ako najvyšší bod pliec), stáčať sa opäť
viac prudko smerom ku chvostu a tak to vytvára jemný oblúk –
charakteristická vlastnosť plemena.
Chrbát: Krátky, silný, široký v pleciach
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Hrudník: Široký, výrazný a hlboký. Rebrá sú klenuté a siahajú
dozadu. Hrudný kôš zaoblený a hlboký. Správne nízko medzi
prednými končatinami. Rebrá niesú po stranách ploché, ale dobre
klenuté.
Spodná línia a brucho: Brucho vtiahnuté a nevisiace.
CHVOST: Nasadený nízko, vyčnieva celkom rovno z koreňa a
potom sa stáča dolu. Okrúhly, hladký a bez okrajových alebo
hrubých chlpov. Strednej dlžky - radšej krátky ako dlhý - hrubý pri
koreni, zužujúci sa rýchlo do špicu. Nosený dolu (nie je zjavné
zatočenie na konci smerom nahor) a nikdy nie je nosený vyššie ako
chrbát. Chýbajúci, vtočený alebo výrazne úzky chvost je
neželaný.
KONČATINY
HRUDNÍKOVÉ KONČATINY
Celkový vzhľad: Predné končatiny sú v porovnaní so zadnými
kratšie, ale nie také krátke, aby chrbát vyzeral dlhý alebo by uberal v
aktivite psa.
Ramená: Široké, klenuté a hlboké, veľmi silné a svalnaté,
vytvárajúce vzhľad, že sú “pripojené” k telu.
Lakte: Lakte sú nízko a výrazne odstávajúceo od rebier.
Predlaktie: Predlaktie veľmi pevné, dobre vyvinuté, široko
postavené, hrubé, osvalené a rovné, kosti končatín veľké a rovné, nie
ohnuté do “o”, ani zaoblené.
Záprstie: Krátke, rovné a silné.
Laby: Rovné a veľmi jemne zatočené smerom von; strednej veľkosti
a primerane guľaté. Prsty kompaktné a hrubé, dobre rozdelené,
články prstov prominujú a sú vysoké.
PANVOVÉ KONČATINY:
Celkový vzhľad: Končatiny veľké a svalnaté, jemne dlhšie v
porovnaní s prednými. Končatiny dlhé a svalnaté od bedier po pätu.
Kolená: Kolená zatočené veľmi jemne navonok od tela.
Predpätie: Päty mierne zauhlené, nízko posadené.
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Zadné labky: Okrúhle a kompaktné. Prsty kompaktné a silné, dobre
rozdelené, takže kĺby prstov prominujúce a vysoké.
KROK / POHYB: Vďaka pohybu s krátkymi, rýchlymi krokmi sa
zdá, že chodia po špičkách prstov, zadné končatiny nezdvíha
vysoko, zdá sa, že sa šúchajú o zem. Pri behu sa ramená nepatrne
vysúvajú. Bezchybný pohyb je najdôležitejší.
SRSŤ:
Chlpy: Jemnej štruktúry, krátke, husté a hladké (tvrdé len ak sú príliž
krátke a husté, nie drôtovité.
Farba: Jednofarebná alebo škvrnitá (tj. jednofarebná s čiernou
maskou alebo ňucháčom). Farby (ktoré by mali byť lesklé a čisté vo
svojom odtieni): pásikavá, červená s jej rôznymi odtieňmi, fawn,
plavá a pod., biela a strakatá (tj. kombinácia bielej s akoukoľvek
spomínanou farbou). Nepigmentovaný nos, čierna a čierna s pálením
sú vysoko nežiadúce.
HMOTNOSŤ:
Psy:
25 kg.
Suky:
23 kg.
CHYBY: Akékoľvek odchýlky od nasledujúcich bodov by sa mali
pokladať za chybu a vážnosť, za ktorú by sa mala považovať, má
byť v presnom pomere jej stupňa a efektu na zdravie a welfare psa.
DISKVALIFIKAČNÉ CHYBY
 Agresívny alebo príliž bojazlivý.
 Akýkoľvek pes jasne naznačujúci fyzické alebo behaviorálne
poruchy, by mal byť diskvalifikovaný.
DODATOK: Psy samčieho pohlavia by mali mať dva viditeľne
normálne semenníky úplne stiahnuté v miešku.
Najnovšie úpravy sú označené hrubým písmom.
FCI-Št. č.149/10.01.2011

7
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