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Krajina pôvodu: Japonsko
FCI Tosa, N°. 260 (9.12.1997)

Dátum vydania posledného platného štandardu je 9.12.1997
Využitie: bývalý bojový pes. V súčasnosti strážny pes,

Klasifikácia FCI : Skupina 2 Pinči a fúzače, molossy a švajčiarski salašnícki
psi
Sekcia 2.1 Molossy
Mastifofský typ
Bez skúšky výkonu.

Stručné historické zhrnutie: História japonských bojových psov siaha až do 14 storočia. Toto
plemeno bolo vyšlachtené ako hybrid pôvodného japonského psa "Shikoku - ken" a západných
plemien. Plemeno nesie názov kraja, v ktoróm sa pôvodne chovalo a často sa mu hovorí aj
"Japonský mastif". Medzi západných psov, ktorí sa zúčastnili vytvárania tohto plemena patrili
buldogovia (1872), mastifovia (1874), pointri (1876) a Dánska doga (1924), ktoré boli postupne
použité na kríženie. Podľa údajov niektorých autorov St.Bernard a Bullterrier boli tiež použité na
kríženie, ale nie je presne známe v ktorých rokoch sa toto prikríženie uskutočnilo. Vytvorené
črty Tosy, ako sú energickosť, výdrž, sila a bojový inštikt, ktoré sú typické pre mastifov
zodpovedajú tomu, že tu boli použité tieto plemená.

Všeobecný zjav charakteristika
Veľký pes s majestátnymi spôsobmi a robustnou stavbou tela. Pes má visiace uši, krátku srsť,
kvadratickú papuľu, lalok a visiaci chvost hrubý pri koreni.

Správanie a temperament:
Je pozoruhodne trpezlivý, dôstojný, odvážny a statočný.

Hlava:
lebková časť: Široká lebka, priehlbina medzi nosom a vrchom lebky pomerne strmá (stop)
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tvárová časť: nos - veľký a čierny,. nosný chrbát priamy.
papu ľa: mierne predĺžená
čeluste: horná aj dolná čelusť sú silné
zuby: silné zuby s nožnicovým záhryzom.

Oči:
Relatívne malé, tmavohnedej farby s dôstojným výrazom.

Uši:
relatívne malé, pomerne tenké, postavené vysoko na bokoch lebky, priliehajúce k lícu

Krk:
Svalnatý s volnou kožou na krku.

Trup:
kohútik - vysoký
chrbát -rovný a prebiehajúci vodorovne.
bedrá -široké, osvalené
zadok - v hornej časti mierne zaoblený
hruď - široká a hlboká, rebrá mierne vtiahnuté
brucho- dobre vtiahnuté.

Chvost:
hrubý pri koreni a zužujúci sa ku koncu, spustený dolu siaha až po pätový kĺb

Predné končatiny:
ramená - mierne zošikmené
predlaktie - rovné, mierne dlhé a silné
spinka - mierne naklonená a robustná.

Zadné končatiny:
Svalstvo zadných nôh veľmi vyvinuté. Kolenné a priehlavkové kĺby sú primerane uhlené a
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silné.

Laba:
prsty pevne a dobre uzavreté, vankúšiky silné a pružné. Pazúry tvrdé a tmavá farba pazúrov je
uprednostnená.

Chôdza:
Robustná a silná

Srsť:
Krátka, tvrdá a hustá.

Farba:
Červená, všetky odtiene žltej, marhulová, čierna, žíhaná. Samostatné biele znaky na hrudi a
labách sú prípustné

Veľkosť:
Minimálna výška v kohútiku : - pes 60 cm
- suka 55 cm
Chyby:
Akákoľvek odchylka od štandardu musí byť považovaná za chybu a vážnosť s ktorou by chyby
mali byť hodnotené by mala byť presným pomerom ich stupňa.
- krátka papuľa
- mierny predhryz, alebo podhryz
- tenká (úzka, nevýrazná, chudá) kosť
Diskvalifika čné - monorchid, alebo cryptorchid
- plachosť
- exctrémny predhryz, alebo podhryz
Poznámka: Samci majú mať dva viditeľné normálne vyvinuté semenníky , uložené v miešku.
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