
˘raz mopsen znaãí v nûmãinû buì
ãinnost spoãívající v kradení ãi
hovorovû ‰típnutí nûãeho, nebo

v soustfiedûném úsilí nûkoho ‰kádlit, zlo-
bit, dráÏdit. Zcela jistû byl od projevÛ
mopse odvozen v˘raz mopsing, tedy pro-
jevující se „jako mopslík“, ãi „podobn˘
mopslíku“. Ani Václav Fuchs se s tímto
plemenem nedokázal zcela vyrovnat
a oznaãil mopslíky za podivné a bizarní
psíky bulldogovité velmi záhadného
pÛvodu, jeÏ pr˘ „jedni pfiírodozpytci mají
za psy jihoafrické, krví trpasliãích bulldo-
gÛ zu‰lechtûné,“ zatímco „ru‰tí kynologo-
vé tvrdí, Ïe mopsové vze‰li z bulldogovi-
t˘ch psíkÛ ‰védskonorvéÏsk˘ch.“
Mimofiádná obliba mopsÛ ve tfietí ãtvr-
tinû 19. století zfiejmû ponûkud zatem-
nila skuteãnou historii a pÛvod mopsÛ,
pfiiãemÏ svou roli jistû sehrály i ob-
chodní zájmy. Z dobového tisku se
dovídáme, Ïe „Obchodníci se psy pûsti-
li a nabízeli za vysoké ceny hned nûko-
lik druhÛ, zejména mopslíky ruské,
sibifiské, rytífiské a královské, ktefií v‰ak
li‰ili se od sebe hlavnû jen velikostí
a barvit˘m odstínûním srsti.“ Brehm
zastával o mopsech názor, Ïe jsou pra-
v˘mi psy „star˘ch panen“ a vûrn˘m
obrazem tûch Ïen‰tin, pro které název
„stará panna“ je potupnou pfiezdívkou;
„jsouÈ pr˘ také tak plni vrtochÛ, nezpÛ-
sobni, zh˘ãkáni a rozmazleni, takÏe je
Ïádn˘ rozumn˘ ãlovûk nemÛÏe vystáti.“
Ve svém Îivotû zvífiat byl v‰ak uÏ pod-
statnû zdrÏenlivûj‰í: „PÛvod a stáfií
mopslíka jsou neznámé. Nejstar‰í
dokument, podle kterého lze soudit, Ïe
se jedná o mopslíka, je kresba Vitore
Pixenella (Hilzheimer, Geschichte der
Haustiere). Tehda mûl mopslík tûÏké
boltce a nekrouÏkovan˘ ocas.“
V roce 1907 se v Sasku objevil mops, kte-
r˘ byl mimo tehdej‰í systematiku s od-
zbrojující samozfiejmostí oznaãen jako
„krátkosrst˘ ãínsk˘ boxer“. Pejsek byl
zbarven v kombinaci bílé a Ïluté, v˘‰ky
24 cm a délky 45 cm (bez ocasu, kter˘
zmûfien nebyl). Mûlo jít o ãínské plemeno
„boxÛ“, které si podle tehdej‰ích infor-
mací drÏeli v˘hradnû ãín‰tí boháãi jako
mazlíãka dam. 
Nejstar‰í evropské obrazy a rytiny zná-
zorÀují mopse jako psa více podobného
sv˘m pfiedchÛdcÛm, ran˘m formám
pozdûj‰ího anglického buldoka a nûmec-
kého boxera, tedy v proporcích lehãí stav-
by, na vy‰‰ích nohách, s del‰ím ãumá-
kem, bez hlubok˘ch vrásek mezi oãima
a na ãele, bez laloku kÛÏe na krku i s del-
‰ím a ménû stoãen˘m ocasem, neÏ jak˘
známe u mopse dnes. 

Michal Císafiovsk˘
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Abychom na‰li podstatnûj‰í rozdíly ve vzhledu mopse,
museli bychom se podívat do ponûkud vzdálenûj‰í
minulosti, neÏ je – z jeho pohledu – „pouh˘ch“ sto let.
Pes zvlá‰tního anglického jména „pug“ by v zemích
nûmeckého jazykového vlivu, kam dlouho spadaly
i âechy, byl zván mops, ãesky mopslík.
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Philip Reinagle, Mopsové (Pugs), rytina
z díla The Sportsman’s Cabinet, 1803:
Rytina matky se ‰tûnûtem je‰tû
zachycuje psa vyváÏené tûlesné stavby
s hlavou, která je ‰iroká v obliãejové
partii, jíÏ dominují ‰iroce posazené,
velké kulaté oãi, nicménû je‰tû
s fyziologicky pfiimûfienou ãenichovou
partií. Dojem zápasnického, bojového
psa dodávají kupírované u‰ní 
boltce, které moÏná mûly vytváfiet
paralelu k pfiirozenû vzad sloÏen˘m
rÛÏovit˘m u‰ím anglického buldoka.
Ocas je‰tû nebyl tûsnû, natoÏ 
dvakrát zatoãen˘ nad bedra.

Ve dvacát˘ch letech
minulého století

patfiila k pfiedním
chovatelkám mopsÛ

v Británii Mary
Micklem z Kentu,

chovatelská 
stanice „Bitchet“ 

Dole: „Na praÏské v˘stavû psÛ 1936 nám ukázala pí E. Kinská
z Chlumce skupinu u nás jiÏ velmi vzácn˘ch mopslíkÛ“

Fotografie rodiny mopsÛ z publikace
vydané v Berlínû roku 1902
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Nahofie: ·ampionka Tinker Bell,
která se narodila v chovatelské
stanici M. C. Gibbonové v roce
1923, byla povaÏována ze
jednoho z nejlep‰ích 
anglick˘ch mopsÛ své doby

Vlevo nahofie: âern˘ mops,
kter˘ patfiil anglické královnû
Viktorii, snímek otiskl The
Ladie’s Kennel Journal v roce
1895; zajímavá je bílá
náprsenka, znak, kter˘ byl
tehdy u ãernû zbarven˘ch
mopsÛ bûÏn˘
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