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      MOPS 

 

Mops je spoločenský pes. Pravdepodobne pochádza z Číny (kde sa nazýva PUG) a 

ide o veľmi staré plemeno. Údajne sa podobné psy v Číne vyskytovali pred 

začiatkom nášho letopočtu. Do Európy sa dostal v roku 1516 s holandskými 

námorníkmi. Rýchlo si ho obľúbili najvyššie spoločenské vrstvy. V 17. a 18. 

storočí patril medzi najpopulárnejšie plemená psov. V 19. storočí záujem o 

mopsov prudko klesol a plemeno takmer vyhynulo. V roku 2005 bol vyhlásený za 

najspoločenskejšieho psa. 

Povaha: je veselý, priateľský k ľuďom aj ku zvieratám, nie je agresívny. 

Nenáročný na priestor a na pohyb – je to gaučový povaľač. Je spätý s človekom, 

dožaduje sa fyzického kontaktu.  

Starostlivosť: Pri dlhších prechádzkach je potrebné mu dopriať prestávky a 

poskytnúť misku s vodou. Musia sa mu čistiť oči aj vrásky kvôli infekciám. 

 

Výška v kohútiku: 30 - 35 cm 

Váha:4,1 – 5,8 kg 

Vek: 12-15 rokov 

Hlava: veľká a guľatá, s veľmi krátkym 

ňufákom, so zreteľne výraznými vráskami. 

Oči má tmavé, veľké, guľaté. Uši sú malé, 

zamatovo mäkké, padajúce dopredu. 

Telo:krátke, kompaktné, so širokým hrudníkom. 

Nohy:veľmi silné, svalnaté a rovné. 

Chvost:vysoko nasadený, skrútený nad chrbtom. 

Srsť:jemná, lesklá a mäkká. 

Sfarbenie: svetlohnedé s čiernou maskou na tvári alebo čierne. 

Všimli sme 

si 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/1516
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
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Top 5 zaujímavostí: 

1. V minulosti v Číne bol považovaný za „cisárskeho psa“, ktorého mohol 

vlastniť a dotýkať sa len cisár.  

2. Bol dokonca strážený telesným strážcom. 

3. 11.9.1572 vojvodovi Vilémovi Oranžskému jeho mopsíci zachránili život, 

pretože svojím štekotom ohlásili príchod španielskych atentátnikov.  

4. Podľa amerických vedcov Mops patrí do piatej kategórie psov, ktoré sa 

naučia nový príkaz po 40 až 80 opakovaniach, čím mu patrí 110 miesto. 

5. Zvláštnosťou je, že v noci chrápe, čo nemusí každému vyhovovať. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Císarová (6.B) 

Zdroj: internet 


