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1. Úvod
Jako téma ročníkové práce jsem si vybrala plemeno mops. Dnes se dozvíte o historii
plemena, o původu plemena, základní údaje mopse, popíšu Vám, jak mops vypadá,
dále vám řeknu o charakteru a chování, a také čím mopse krmit.

Obrázek 1 Já a Amy
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2. Historie
Mops pochází podle všeho z Tibetu, kde byli psi chováni od nepaměti. Uvádí se rok
1700 př.n.l. Historicky první podložený důkaz existence mopse, pochází až z roku
1572 z Holandska. Roku 1572 ostražití mopsové zachránili Viléma Oranžského před
atentátem. Vilém I. Oranžský vedl povstání proti španělským Habsburkům. Jednoho
večera, když spal se k němu vkradli najatí vrazi španělských Habsburků. Mopsové
začali hlasitě štěkat a tím na to upozornili Viléma, který stihl včas utéct. Tím mops
ovlivnil Evropské dějiny a v roce 1688 se mops poprvé objevil v Anglii. V 18. století
se však objevil v Německu, Rusku, Rakousku, Francii a ve Španělsku. Mopse si
oblíbila anglická královna Viktorie, to způsobilo vzrůst jeho popularity. Dnes drží nad
tímto plemenem patronát Velká Británie. Na počátku 20. století však mops téměř
vymizí.

Obrázek 2 Mops z roku 1880

Obrázek 3 Mops Viléma Oranžského 1
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Obrázek 5 černý mops roku 1890

Obrázek 4 Mops přichází do Anglie 1
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3. Původ
Mopsové byli společníky Buddhistických lámů. V 16. století byli mopsové dovezeni
námořníky do Holandska, a téměř tři sta let se stali společníky šlechticů a králů.
V této době byl mops menší, ale později dosáhl současných rozměrů. Následně se
počet mopsů snížil a plemeno se stalo vzácným. Anglická královna Viktorie projevila
velký zájem o tohoto psa. Po těžkém hledání se pro ni našel jen jeden mops. Říká
se, že mopsové jsou potomky buldoků křížených s malými dánskými psy. Také se
mluví o tom, že se jedná o krátkosrstou formu pekingského palácového psíka.

Obrázek 6 Mops s chrtemObrázek 7 Mops s holčičkou z královské rodiny

Obrázek 8 Mops na výstavě
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4. Základní údaje
Mops má své kořeny v Číně. Původně se využíval jako společník, dnes jeho využití
můžeme označit jako domácí mazlíček nebo třeba rodinný pes. Toto plemeno
můžeme zařadit do IX. Skupiny, kam se řadí společenská plemena. Dospělý pes
měří asi 25-28 centimetrů a jeho váha je většinou mezi 6,3-9,1 kilogramů. Mops má
jemnou, hladkou, měkkou, krátkou a lesklou srst. (Neměla by být ani tvrdá, ani by
neměla být jako ovčí srst.) Srst může být různě zbarvená, například: stříbrná, apricot
(tj. meruňková), béžová nebo černá. Každá z barev by měla být jasně definovaná,
aby byl viditelný kontrast mezi barvou, úhořím pruhem (tzn. tmavou linií táhnoucí se
z týla k ocasu) a maskou. Je to pes s velkým šarmem, velice důstojný, inteligentní,
vyrovnaný, šťastný a plný života. Většinou se dožívají asi 13 let, záleží na zdravotním
stavu daného psa. Mops je zaměnitelný s velice podobným plemenem, a to je
Francouzský buldok.

Obrázek 9 Bilý mops z boku

Obrázek 10 Francouzský buldok

Obrázek 11 Mops a francouzský buldok

Obrázek 12 Anglický buldok
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5. Popis
Mops je malé plemeno s více druhy srstí, nejčastější barva srsti je stříbrná, apricot,
béžová, dále může být mops celý černý. Tlapky, uši a kolem očí s čumákem má
zbarvené do černa. Tělo je béžové až stříbrné, končetiny a hlava taktéž. Srst má
krátkou, měkkou, hladkou a lesklou. Jeho hlava je kulatá s ušima vysoko po
stranách, které bývají sklopené dopředu. Mops má velmi velké, kulaté a černé oči.
Má mírný předkus. Tělo je podsadité s rovným hřbetem na středně dlouhých
končetinách. Celkově je mops hodně svalnatý s zvrásněnou kůží. Na čele jsou jasně
vyjádřené vrásky. Ocásek má zatočený co nejtěsněji u hřbetu.

Obrázek 13 Černý mops z boku

Obrázek 14 Bílý a černý mops

Obrázek 15 Štěně černého mopse

Obrázek 16 Štěně bílého mopse
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6. Charakter a chování
Mops má nesmírně mírumilovnou, přátelskou a společenskou povahu. Je to důstojný
a inteligentní pes. Tohle plemeno je cílevědomé a silné. Nepatří mezi agresivní psy.
Je velice klidný, hravý, čilý, veselý a šťastný pes. Mops má velice rád děti a rád si
s nimi hraje. Snese i hlučnou domácnost, třeba i s velkým počtem členů. Velmi dobře
se snese i s dalšími domácími mazlíčky. Mops je pohodář a požitkář, trochu pohodlný
a ležérní, zároveň i milý a přítulný. Je příjemný domácí společník, který zbytečně
neštěká. Sebevědomí mu nechybí. Rozdílnost v chování feny a psa není prakticky
žádná. Mops je velice závislý na člověku, v jeho přítomnosti vydává zvuky, které jsou
z pravidla znakem spokojenosti. Zbožňuje vítání, a to kohokoliv z rodiny, nebo i cizí
návštěvy. Ke svému životu potřebuje každodenní přímý kontakt s lidmi. Je velice
žárlivý. Plemeno není určeno na zahradu nebo do kotce.

Obrázek 17 Černý mops

Obrázek 18 Amy
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7. Stravování
Stravování mopse v průběhu jeho života
V prvních týdnech uděláte nejlépe když se budete držet jídelníčku, který vám
doporučil chovatel. Teprve potom můžete začít postupně začít přecházet na potravu,
které dáváte přednost vy. Za den by měl pes dostat dvě porce jídla. U těchto dvou
dávek byste měli zůstat po celý život psa. Lidé, kteří svého psa krmí jen jednou
denně, tak mu většinou předtím nebo potom dají ještě pár psích sušenek nebo
nějaké jiné psí pochoutky. Celkově se zdá být rozumnější rozdělit denní dávku do
dvou plnohodnotných porcí.

Stravování mopse do šesti měsíců věku
Až do 6. měsíce by mělo být štěně ještě krmeno 3x denně. Ve stravě dochází ke
změnám, maso se stává hlavní složkou pokrmu. Také se zvyšuje počet mléčných
výrobků a obilovin. Majitelé by neměli být zastrašeni, že malý pes spotřebuje více
jídla než dospělý pes. Tento jev je normální, protože tělo je intenzivně rostoucí a
vyžaduje energii.

Nadváha
Někdy to páníček s jídlem u psa myslí až moc dobře, tak nakonec je třeba váhu psa
snižovat. Nemusí to ale nutně skončit u radikálního snížení dávek na polovinu.
Kromě profesionálně vyrobených hotových krmiv se sníženým obsahem kalorií se
vrací i velmi osvědčená domácká metoda. Jde to docela jednoduše, když podíl masa
v potravě z velké části nahradíte kyselým zelím.

Nevhodná jídla pro mopsy
Každý chovatel tohoto plemene by se měl při krmení vyvarovat určitým potravinám.
Časté stravování nevhodnými potravinami může způsobit například fermentaci
v zažívacím traktu. Nevhodnými potravinami jsou všechny druhy těstovin. Brambory,
sladkosti a ostatní cukrářské výrobky, klobásové výrobky nebo různé uzené výrobky.
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BARF
Jedná se o krmení psa biologicky vhodnou syrovou stravou. Pokud dodržíme pár
základních zásad o vyváženosti stravy, tak se může jednat o nejpřirozenější a
nejlepší způsob výživy masožravých domácích zvířat. Je známo, že se psi vyvinuli
z vlků a stále mají stejné trávení s podobnými zažívacími soustavami. Psí zuby jsou
přizpůsobeny pro ulovení a sežrání kořisti. Pokud k čerstvému masu dodáme ovoce,
zeleninu a bylinky, získá pes všechno, co potřebuje, tzn. tuky, bílkoviny, sacharidy,
vitamíny, minerální látky a vlákninu.

Obrázkystravování

Obrázek 19 Vepřové maso a granule

Obrázek 20 BARF

Obrázek 21 co psi smí a co naopak ne
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Obrázek 22 Vyvážená psí strava
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8. OS Buldočí naděje
OS Buldočí naděje je spolek dobrovolníků, který pomáhá francouzským buldokům,
anglickým buldokům a mopsům najít nový domov. Založena byla 5. prosince 2012.

Odkaz: https://www.instagram.com/buldocinadeje/
https://www.facebook.com/osbuldocinadeje/

Obrázek 23 Logo OS Buldočí naděje

Obrázek 24 Francouzský buldok Dáša

Obrázek 25 Starší mopsíci
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9. Závěr
V mé ročníkové práci jsem Vám popsala, jak mops vypadá, jak se chová, jaký je jeho
původ, čím se mops stravuje a na konec jsem vám představila stránku OSBuldočí
naděje, která pomáhá buldokům a mopsům najít nový domov. Psaní této ročníkové
práce mě velice bavilo a dozvěděla jsem se spoustu nových informací.
„Široký hřbet, krátké nohy, zakroucený prasečí ocásek a zvrásněná tvář: to je mops.
Jeho skutečnou krásu často poznáte teprve až na druhý pohled, protože to je
především jeho vyrovnaná povaha, veselé způsoby a přítulnost, co z něj dělá tak
oblíbené plemeno. Žádný byt mu není příliš malý, žádná rodina příliš velká, neloví,
nepere se a je stejně pohodlný nebo naopak sportovní jako jeho majitel. Zkrátka
skutečný přítel, který vás bude doprovázet na každém kroku“.
( IngeWeβling, str. 129)

Obrázek 26 Já a Amy
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10. Résumé
In my coursework I wanted to introduceyou to thePugbreed. I wroteabouthistory,
origin, basic data, description, character, behavior and eating. Whilewriting my
coursework, I found a lot ofnewinformation, I didn’tknowyet. Theaimof my
courseworkwas to show youhowamazingthisbreedis.
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Zdroj z knihy:
WEßLING, Inge. Mops: výběr, chov, výcvik, zábava. Přeložil Lea SMRČKOVÁ.
Praha: Vašut, 2015. ISBN 978-80-7236-931-7.
Inge Weβling žije s mopsy už 33 let, chová je a také se angažuje jako zakladatelka a
poradkyně v německém Mopsclubue.V. Momentálně ve svém domě žije se 17
mopsy.

Obrázek 27 Kniha mops

Obrázek 28 Inge Weβing s mopsíky
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