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Táto ilustrácia nenaznačuje ideálny príklad plemena.  
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PȎVOD: Čína 

 

PATRONÁT: Veľká Británia 

 

DÁTUM PUBLIKOVANIA ORIGINÁLNYCH PLATNÝCH 

ŠTANDARDOV: 13.10.2010. 

 

VYUŽITIE : Spoločenský pes.  

 

FCI-KLASIFIKÁCIA: Skupina 9  Spoločenské a miniatúrne 

plemená 

 Sekcia 11 Malé psy typu moloss. 

 Bez pracovných skúšok. 

      
STRUČNÉ ZHRNUTIE HISTÓRIE: Špekuluje sa o pôvode tohto 

plemena, ktoré sa zdá, že pochádza z Orientu. Jeho domovskou 

krajinou je oficiálne Čína, kde boli stále v obľube krátkonosé psy. 

Našiel si cestu do Európy prostredníctvom obchodníkov spoločnosti 

Dutch East India Company a aj od začiatku rokov 1500 bol 

obdivovaný v Holansku. V skutočnosti sa mops stal symbolom 

kráľovských patriotov.  

Mops došiel do Anglicka, keď William III. vstúpil na trón. Do roku 

1877 sa tu poznalo len plemeno s farbou fawn, ale v tom istom roku 

bol predstavený čierny pár z Orientu.  

 

CELKOVÝ VZHĽAD: Rozhodne kvadratický a zavalitý, je 

“multum in parvo” a vyznačuje sa kompaktnosťou tvaru, 

vyváženosťou proporcii a pevným svalstvom, ale nikdy sa nesmie 

vyskytnúť na nízkych končatinách, ani chudý a nohatý. 

 

DÔLEŽITÉ TVARY: Rozhodne kvadratické a zavalité. 

 

 

SPRÁVANIE / CHARAKTER: Veľký šarm, dôstojnosť a 

inteligencia. Vyrovnaný temperament, šťastnej a živej povahy. 

 



 

FCI-Št. č. 253/16.02.2011 

 

3 

HLAVA Relatívne veľká a v porovnaní s telom, okrúhla, nie tvaru 

jablka. 

  
MOZGOVŇA:   

Lebka: Bez nerovností. Vrásky na čele jasne definované, 

neprehnané. 

 

TVÁROVÁ OBLASŤ:  

Nos: Čierny s veľkými, dobre otvorenými nozdrami. Uzavreté 

nozdry a veľká riasa nad nosom sú neakceptovateľné a mali by 

byť vážne penalizované. 

Papuľa: Relatívne krátka, tupá, kvadratická, spodná sánka 

nevystupuje. Oči alebo nos nie sú nikdy nepriaznivo ovplyvnené 

alebo obmedzované nadnosovou riasou. 

Čeluste / Zuby: Jemný predkus. Široká dolná sánka s rezákmi v 

takmer rovnej línii. Zakrivený pysk, zuby alebo vyplazený jazyk sú 

vysoko nežiadúce a mali by byť vážne penalizované.   

Oči: Tmavé, relatívne veľké, okrúhleho tvaru, jemné a horlivé vo 

výraze, veľmi lesklé a pri vzrušení plné žiary. Nikdy nie 

vystupujúce, prehnané alebo s viditeľným bielkom pri pohľade 

dopredu. Bez zjavných očných problémov.  

Uši: Tenké, malé, jemné ako čierny zamat. Dva druhy – “Ružicové 

ucho” – trochu padajúce ucho s prehnutím dozadu ukazujúce vnútro.  

“Gombíkové ucho” – ušný lalok zahnutý dopredu, so špičkou 

ležiacou blízko lebky a zakrýva vstup do ucha.  Preferuje sa  

“Gombíkové ucho”. 

 

KRK: Mierne ohnutý, podobný ako hrebeň, silný, mohutný s 

dostatočnou dlžkou, aby bolo možné hrdé nosenie hlavy.  

 

TELO: Krátke a zavalité. 

Horná lína: Rovná, ani oblúkovitá, ani prepadnutá. 

Hrudník: Široký. Rebrá dobre zaoblené, siahajúce dozadu. 

 

CHVOST: Vysoko postavený, pevne zatočený nad bedrá. Dvojité 

zatočenie vysoko žiadúce. 
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KONČATINY 

 

HRUDNÍKOVÉ KONČATINY:  

Ramená: Správne zauhlené. 

Predlaktie: Končatiny veľmi silné, rovné, strednej dĺžky a pod telom. 

Laby: Nie také dlhé ako ,,zajačie´´, ani také okrúhle ,,mačacie´´; 

dobre rozdelené prsty; pazúriky čierne. 

 

PANVOVÉ KONČATINY: 

Všeobecný vzhľad: Končatiny silné, strednej dĺžky a pod telom, 

rovné a paralelné pri pohľade zozadu. 

Kolená: S dobrým zauhlením. 

Laby: Nie také dlhé ako ,,zajačie´´, ani také okrúhle ako ,,mačacie´´; 

dobre rozdelené prsty; pazúriky čierne. 

 

 
 

KROK / POHYB: Pri pohľade spredu sa končatiny dvíhajú a 

klesajú s osou ramenného a bedrového kĺbu bez vybáčania dovnútra 

alebo von. Pri pohľade zozadu to vyzerá rovnako. Pohyb predných 

končatín musí byť široký, dávajúc ich priamo vpred, zadné sa 

pohybujú voľne a s využitím správneho zauhlenia. Jemné rolovanie 

sa zadných končatín je typickým pohybom. Schopný úžitkového a 

trvalého pohybu. 
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SRSŤ: 
Chlpy: Jemné, hladké, mäkké, krátke a lesklé, nie drsné ani vlnité. 

 

Farba: Strieborná, marhuľová, fawn alebo čierna. Každá jasne 

definovaná, aby bol vytvorený úplný kontrast medzi farbou, uhrím 

pásom (čierna línia prebiehajúca od zátylku po chvost) a maskou. 

Znaky jasne definované. Ňucháč alebo maska, uši, znamienka na 

lícach, palcový znak alebo diamant na čele a pás tak čierny ako je to 

možné. 

 

 

HMOTNOSŤ:  

Hmotnosť: Ideálna hmotnosť 6,3 – 8,1 kg. Mal by byť svalnatý, 

mohutnosť by sa nemala zamieňať s nadváhou. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Preklad: MVDr. Marek Ďurej, PhD.; MVDr. Paul Nyitray 


