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PŮVOD: Spojené státy americké

PATRONÁT: Maďarsko

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:  
04 / 09 / 2019

VYUŽITÍ: Farmářský a rančerský ovčácký pes

FCI SKUPINA: FCI 1 Plemena ovčácká, pastevecká a honácká  
(kromě Švýcarských salašnických psů) 
Sekce 1: Ovčáčtí psi bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÉ SHRNUTÍ HISTORIE: 

Plemeno MAS vzniklo v Kalifornii koncem 60. let 20. století šlechtěním 
malých Australských ovčáků. Cílem chovatelů bylo udržet malou velikost, 
aktivní povahu a inteligenci. První registrace plemene byla v roce 1980  
u Národního registru ovčáckých psů (National Stock Dog Registry) a to 
pod názvem Miniaturní australský ovčák. Začátkem 90. let získalo plemeno 
oblibu v celonárodním měřítku a bylo možné jej vystavovat pod několika 
organizacemi pro málopočetná plemena. Prvním mateřským klubem a re-
gistrem se stal MASCUSA, klub založený roku 1990 a uznaný v roce 1993. V 
květnu roku 2011 bylo plemeno zapsáno do American Kennel Club (v AKC 
Foundation Stock) pod názvem Miniaturní americký ovčák. MASCUSA (The 
Miniature American Shepherd Club of The USA) zastřešuje MAS pod AKC.

MAS se využívá k pasení menších kusů dobytka, například ovcí a koz, ale má 
dost kuráže i na práci s většími zvířaty.

Malá velikost plemene se těšila velké oblibě, jelikož se psi dali snadno využít 
i jako domácí mazlíčci. Populárními se stali především při cestování s jezdci 
po koňských závodech, protože jejich inteligence, věrnost a velikost z nich 
činily skvělé společníky na cesty. Díky tomu se jejich popularita rozšířila po 
celé zemi.

V dnešní době je Miniaturní americký ovčák rozšířený v celých Spojených 
státech i v mezinárodním měřítku. Je to plemeno s jedinečnou identitou 
- nápadný, všestranný malý pastevecký pes, který se cítí doma na ranči stej-
ně jako ve městě.



3

Standard Miniaturní americký ovčák č. 367 / 20. 2. 2020

CELKOVÝ VZHLED: 

Miniaturní americký ovčák je ovčácký pes menší velikosti, který pochází  
z USA. Je o něco delší než vyšší, přiměřené síly kostí, které proporčně odpo-
vídají velikosti a výšce trupu bez jakýchkoli extrémů. Jeho pohyb je plynulý, 
volný a vyrovnaný. Díky tomu, že je výjimečně mrštný a zároveň silný a vytr-
valý, je dobrý pro práci v různém terénu. Tento všestranný, energický pes je 
skvělým sportovcem s mimořádnou inteligencí a snahou zavděčit se tomu, 
komu je oddaný. Je nejen věrným společníkem, ale také poslušným pracov-
ním psem, což je patrné z jeho pozorného výrazu. Dvojitá srst střední délky 
a hrubosti může být jednobarevná nebo mít zbarvení merle, s i bez bílých 
a/nebo tříslových (měděných) odznaků. Tradičně mívá kupírovaný nebo při-
rozeně krátký ocas (tzv. NBT). 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: 

Délka od ramene k zadní straně stehna (sedací hrbol) by měla být delší než 
délka od nejvyššího bodu lopatky na zem, je tedy mírně delší než vyšší. 

Pevně stavěný s přiměřenou silou kostry v poměru k výšce a velikosti těla. 
Stavba psa odráží pohlavní ráz samce bez hrubosti. Feny vypadají jemněji, 
aniž by měly slabší kostru. Celková stavba těla vyvolává dojem síly, aniž by 
působila masivně.

POVAHA / TEMPERAMENT: 

Miniaturní americký ovčák je inteligentní, především pracovní pes se silný-
mi pasteveckými a hlídacími instinkty. Je výborný společník, je všestranný 
a lze jej snadno vycvičit, zadané úkoly plní elegantně a s nadšením. Vůči 
cizím lidem je zdrženlivý, ale neprojevuje plachost. Při práci je houževnatý 
a vytrvalý, chování a nadšení přizpůsobuje úkolu přiměřeným způsobem.  
S rodinou je ochranářský, má dobrou povahu, je oddaný a věrný.

HLAVA

MOZKOVNA: 

Lebka: Plochá až mírně vyklenutá, týlní hrbol může být mírně vyklenutý. 
Délka lebky je stejná jako její šířka.
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Stop: Mírný, ale dobře vyjádřený.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nos: Červení jedinci a jedinci se zbarvením red merle mají červenou (játro-
vou) nosní houbu. Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají černou 
nosní houbu. Preferuje se plně pigmentovaný nos. Za nedostatek je pova-
žován nos bez plné pigmentace. Za vážnou vadu je považováno 25-50 % 
nosní houby bez pigmentu.

Tlama: Střední šířky a hloubky a směrem k nosu se postupně zužuje 
do zaoblené špičky, aniž by působila těžce, hranatě, špičatě nebo stro-
ze. Je stejně dlouhá jako mozkovna. Při pohledu ze strany je horní linie 
mozkovny postavena vůči tlamě mírně zešikma, přední část mozkovny je  
v mírném úhlu nakloněna směrem k čenichu. 

Pysky: Těsně přiléhající, pigment odpovídá barvě psa.

Skus / zuby: Úplný chrup tvoří nůžkový skus. Zlomené, chybějící či zabarve-
né zuby po úrazu nejsou penalizovány. 

Vylučující vady: Podkus nebo předkus.

OČI: Posazené na šikmo, mandlového tvaru, ani zapadlé ani vypoulené 
a odpovídají velikosti hlavy. Přípustné jsou ve všech barvách srsti, jedno 
nebo obě oči mohou být hnědé, modré, oříškově hnědé, jantarové nebo 
v kombinaci těchto barev, včetně skvrn a mramorování. Červení jedinci  
a jedinci se zbarvením red merle mají okraje očních víček plně červené (já-
trové). Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají okraje očních víček 
černé. Výraz v očích je ostražitý, pozorný a inteligentní. Mohou působit re-
zervovaně nebo ostražitě vůči cizím.

UŠI: Trojúhelníkové, přiměřené velikosti, vysoko nasazené. Při plné pozor-
nosti se uši natáčejí dopředu a nahoru nebo do strany jako ucho tvaru rů-
žového listu. Za vážnou vadu jsou považovány uši, které jsou vztyčené, nebo 
příliš těžké a visící.

KRK: Pevný, čistý, přiměřený proporcím těla. Je středně dlouhý, horní linie 
krku je lehce klenutá, dobře zasazený do plecí. 

TRUP: Pevný a dobře vyvinutý.
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Horní linie trupu: Hřbet je pevný a rovný od kohoutku ke kyčelním klou-
bům ve stoje i při chůzi. 

Plece: Lopatky jsou dlouhé, ploché, poměrně blízko kohoutku a uvolněné.

Hřbet: Pevný a rovný od kohoutku ke kyčelním kloubům ve stoje i při chůzi. 

Bedra: Při pohledu shora jsou bedra silná a široká. 

Záď: Mírně spadající. 

Hrudník: Hluboký a široký, dosahuje až k loktům, žebra jsou dobře klenutá. 

Spodní linie: Ukazuje mírně vtažené břicho.

OCAS: Upřednostňován je kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas. Kupíro-
vaný ocas je rovný, nepřesahuje 8 cm (3 palce) (v zemích, kde to není záko-
nem zakázané). Dlouhý ocas je nesen svěšený v mírném oblouku. Při vzru-
šení nebo v pohybu může být nesen poněkud výš, oblouk je zdůrazněn.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Hrudní končetiny jsou dobře vyvinuté, vyvážené s pánevní-
mi končetinami.

Končetiny: Jsou rovně a kolmo k zemi. Nohy jsou rovné a silné. Kosti jsou v 
průřezu spíše oválné než kulaté.

Plece: Lopatky jsou dlouhé, ploché, poměrně blízko kohoutku a uvolněné.

Ramenní kost: Pažní kost je stejné délky jako lopatka a svírá s ní úhel zhru-
ba 90°. 

Loket: Loketní kloub je stejně vzdálený od kohoutku jako od země. Při po-
hledu ze strany musí být loket přímo pod kohoutkem. Loket musí být blízko 
žeber, bez známek volnosti. 

Předloktí: Silná a rovná. Kosti v průřezu spíše oválné než zaoblená. 
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Nadprstí: Krátké, široké a silné, ale zároveň pružné, při pohledu ze strany je 
patrné postavení mírně zešikma. 

Tlapy: Oválné, kompaktní, se sevřenými dobře klenutými prsty. Polštářky 
jsou silné a odolné, drápy jsou krátké a silné. Drápy mohou mít jakoukoli 
barevnou kombinaci. Paspárky by měly být odstraněné (kromě zemí, kde je 
to zákonem zakázáno).

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Šířka pánevních končetin zhruba odpovídá šířce hrudních 
končetin v rameni. Zaúhlení mezi pánví a stehenní kostí odpovídá úhlu 
mezi lopatkou a pažní kostí, tvoří přibližně pravý úhel.

Stehno: Dobře, avšak nijak přehnaně osvalené.

Koleno: Kolena jsou čistě vyjádřená.

Hlezenní kloub: Hlezna jsou krátká, mírně zahnutá tak, aby záprstí mohlo 
směřovat kolmo k zemi.

Zadní nadprstí: Krátká, při pohledu ze strany kolmá k zemi a při pohledu 
zezadu navzájem rovnoběžná. 

Zadní tlapy: Tlapy jsou oválné, kompaktní, se sevřenými, dobře klenutými 
prsty. Polštářky jsou silné a odolné; drápy jsou krátké a silné. Drápy mohou 
mít jakoukoli barevnou kombinaci. Paspárky by měly být odstraněné (kro-
mě zemí, kde je to zákonem zakázáno).

POHYB: 

Hladký, volný a nenucený krok. Vykazuje velkou čilost pohybu, s vyrov-
naným dlouhým krokem. Hrudní a pánevní končetiny se pohybují přímo  
a rovnoběžně s podélnou osou těla. Se zvyšující se rychlostí se tlapky obou 
párů končetin stáčejí směrem k této ose, přičemž hřbet zůstává pevný  
a rovný. Při klusu drží hlavu v přirozené poloze s krkem nataženým dopředu 
a hlavou ve stejné výšce nebo mírně nad horní linií. Miniaturní americký ov-
čák musí být hbitý a schopný okamžitě změnit směr nebo rychlost pohybu. 

KŮŽE: 

Kůže je typicky mírné tloušťky a volnosti.
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OSRSTĚNÍ: 

Působí umírněným dojmem. Srst je středně hrubá, rovná až vlnitá, odolná 
vůči počasí, středně dlouhá. Množství podsady se liší v závislosti na klimatu. 

Srst: Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká a jemná. Na zadní stra-
ně hrudních končetin a stehnech je srst přiměřeně delší. Hříva a náprsen-
ka je umírněná, výraznější je u psů než u fen. Srst je možné zastřihovat na 
uších, tlapách, zadní straně hlezna, nadprstí a ocase nebo je srst ponechána 
přirozená. Preferovány jsou neupravované vousy. 

Vážné vady: Netypické osrstění. 

ZBARVENÍ:

Zbarvení těla: 

Existuje celá škála zbarvení a individuálních variant. Žádný typ zbarvení 
není preferován, uznávané barvy jsou černá, blue merle, červená (játrová)  
a red merle. Zbarvení merle se může vyskytovat v jakémkoli množství, mra-
morování, tečkách nebo skvrnách. Podsada může být trochu světlejší než 
srst. Nesymetrické znaky nejsou považovány za vady. Tříslové odznaky (pá-
lení) nejsou vyžadovány, ale pokud se vyskytují, jsou přípustné v jakýchkoli  
nebo ve všech následujících partiích: v oblasti očí, na tlapách, končetinách, 
na hrudi, na tlamě, na spodní straně krku, na tváři, vnitřní straně uší, spodní 
linii těla, pod ocasem a na zadní části stehen (kalhoty). Pálení může mít 
různé odstíny barev od krémově béžové do tmavě rezavé, žádné není pre-
ferováno. Míchání se základní barvou nebo merle se může vyskytovat na 
obličeji, končetinách, tlapách a zadní části stehen.

Bílé odznaky: Bílé odznaky nejsou vyžadovány, ale pokud se vyskytují, ne-
měly by převažovat. Tečkování je přípustné. Na hlavě by bílá barva neměla 
převažovat, oči musí být plně obklopené barevnou srstí s dostatkem pig-
mentu. Červení jedinci a jedinci zbarvení red merle mají okraje očních víček 
červené (játrové). Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají okraje oč-
ních víček černé. Přednost mají uši plně zbarvené. Bílé odznaky mohou být  
v jakékoli kombinaci a jsou omezeny na: tlamu, tváře, mozkovnu, lysinu na 
hlavě, dále na část nebo celý límec na krku, hruď, břicho, přední končetiny, 
zadní končetiny nad hleznem a mohou mírně zasahovat do oblasti kole-
ne. Malé množství bílé barvy může přesahovat ze spodní linie při pohledu  
z boku, nesmí však přesáhnout 2,5 cm (jeden palec) nad loket. Linie růstu 
bílých chlupů límce nesmí přesáhnout kohoutek. Přirozený nekupírovaný 
ocas může mít bílou špičku. 
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VELIKOST A HMOTNOST:

VÝŠKA V KOHOUTKU:

Psi: 35,5 cm až 46 cm v kohoutku

Feny: 33 cm až 43,5 cm (včetně) v kohoutku

HMOTNOST: 

Správná hmotnost se liší podle individuální velikosti, pohlaví a síly kostry.

VADY: 

Jakákoli odchylka od výše uvedených bodů má být považována za vadu  
a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu 
stupni a jejímu vlivu na zdraví a blahobyt psa a jeho schopnost plnit svou 
tradiční práci.

VÁŽNÉ VADY:

• Netypické osrstění.
• Uši, které jsou vztyčené, nebo příliš těžké a visící.
• 25 - 50 % nepigmentované nosní houby.
• Bílé odznaky pokrývající více než 25 % ucha.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

• Agresivita nebo přílišná plachost psa.
• Jakýkoli projev fyzické abnormality nebo abnormality chování.
• Výška pod 35,5 cm a nad 46 cm u psů; pod 33 cm a nad 43,5 cm u fen. 

Minimální výška stanovená ve standardu tohoto plemene neplatí na 
psy nebo feny mladší šesti měsíců.

• Nad 50 % nepigmentované nosní houby.
• Podkus nebo předkus.
• Jiné než uznané barvy. Bílé skvrny na těle, což znamená jakákoli ná-

padná, izolovaná skvrna nebo pole bílé barvy v oblasti mezi kohout-
kem a ocasem, na hřbetě, na bocích mezi lokty a zadní straně pánev-
ních končetin.
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Poznámky:

• Psi musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, zcela sestouplá  
v šourku.

• K chovu mají být používáni pouze funkčně a klinicky zdraví psi typičtí 
pro plemeno. 

Zpracovaly: PhDr. Jana Dušková, Petra Jandová, Monika Šišková DiS.
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