
PRVNÍ STANDARD PLEMENE SBT Z ROKU 1935 
CELKOVÝ VZHLED 

Stafordšírský bulteriér je hladkosrstý pes, vysoký přibližně 38,1–45,72 cm u ramene. Měl by 
vytvářet dojem, že je na svou velikost velmi silný a měl by být i přes svou výraznou muskulaturu 
aktivní a pohyblivý. 

 

HLAVA 

Krátká, celkově hluboká, široká lebka, velmi vyvinuté lícní svaly, stop výrazný, morda krátká, 
„mouth level“ (pozn. překl.: viz odstavec nazvaný „Tlama“; termín je popsán následovně: 
řezáky spodní čelisti by měly těsně přiléhat za řezáky v horní čelisti a pysky by měly být přilehlé 
a čisté) 

 

UŠI 

Růžovité, polovztyčené a vztyčené; tyto tři musí být upřednostňovány před klopeným, které 
musí být penalizováno. 

 

OČI 

Tmavé. 

 

KRK 

Měl by být svalnatý a poměrně krátký. 

 

TĚLO 

Krátký hřbet, hluboký hrudník, úzká bedra. Hrudní končetiny postavené poměrně daleko od 
sebe, aby umožnily vývoj hrudníku. 

 

HRUDNÍ KONČETINY 

Rovné, se silnými polštářky na tlapách, mírně ven vytočené, s nadprstím, které není ochablé. 

 

PÁNEVNÍ KONČETINY 

Pánevní končetiny dobře osvalené, hlezna nízko poležená jako u teriéra. 



SRST 

Krátká, hladká a hustá (přilehlá ke kůži). 

 

OCAS 

Ocas by měl být středně dlouhý, ke špičce se zužující a nesený poměrně nízko. Neměl by být 
příliš zatočený – lze jej připodobnit k ramenu starých pump. 

 

HMOTNOST 

Psi 12,7 – 17,24 kg. Feny o 1,81 kg méně. 

 

BARVA 

Může být jakéhokoliv odstínu žíhané, černé, bílé, plavé nebo červené nebo kterákoliv z těchto 
barev v kombinaci s bílou. Černá s pálením nebo játrová barva se nesmí podporovat. 

 

VADY 

Vady musí být penalizovány. Nos masové barvy (růžový), světlé nebo růžové oči (víčka), dlouhý 
nebo špatně zatočený ocas, výrazný předkus nebo podkus. 

 

BODOVÁNÍ 

Celkový vzhled psa a stav srsti - 15 bodů 

Hlava - 30 bodů 

Krk - 10 bodů 

Tělo - 25 bodů 

Končetiny a tlapy - 5 bodů 

Celkem = 100 bodů 

 

Volně přeložili Dominik a Roman Zálišovi (Domidar Dogs Kennel), červen 2019. 
 


