
ejmen‰í ãivava svûta pr˘ v dospû-
losti váÏila neuvûfiiteln˘ch 539 gra-
mÛ. To odpovídá pfiibliÏnû pûti

tabulkám ãokolády. Takové chovatelské
extrémy sice moÏná udûlají dojem na
vefiejnost, ale vzhledem k jejich negativ-
ním zdravotním úãinkÛm bychom je mûli
spí‰e odsoudit. Zodpovûdní chovatelé
ãivav dbají na to, aby jejich psi váÏili mezi
jedním a pÛl a tfiemi kilogramy. âivavy,
které mají b˘t pouÏity v chovu, by dokon-
ce mûly váÏit alespoÀ dva kilogramy.
Takové opatfiení má smysl, protoÏe men‰í
exempláfie mohou trpût takzvan˘mi pfií-
znaky miniaturizace, jako jsou jablkovitá
hlava nebo silnû vystupující oãi. Ve vût‰í
nebo men‰í mífie se u nûkter˘ch ãivav
vyskytuje také fontanela, tedy vazivová
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ČIVAVA
âivavy jsou nejmen‰í psi na svûtû. JiÏ jen to je skuteãnost,
která lidi rozdûluje. Zatímco nûkter˘m pfiipadá moÏnost
vlastnit psa v kapesním formátu nesmírnû lákavá, jiní na
rtuÈovitého mexického trpaslíka nahlíÏejí s posmû‰n˘m
ú‰klebkem. Pfiitom není Ïádn˘ dÛvod nepohlíÏet na 
ãivavu jako na opravdového psa. ProtoÏe jím opravdu je. 

N
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kulatá blána na hlavû, kterou známe od
kojencÛ. I kdyÏ zku‰ení chovatelé ãivav
tvrdí, Ïe tiskem tak ãasto popisovaná fon-
tanela coby dÛsledek miniaturizace ne-
pfiedstavuje, pokud ov‰em není pfiíli‰ vel-
ká, pro psa Ïádn˘ problém. Mnoho ãivav
navíc uÏ dnes nemá Ïádnou, nebo jen vel-
mi malou fontanelu. ZdÛrazÀují také, Ïe

seriózní chovatelé pouÏívají do chovu
v˘hradnû psy, ktefií nemají luxaci pately
(vymknutí ãé‰ky).

ÎIVOT JI BAVÍ
Kdo se navzdory své zálibû v mal˘ch
psech vzdá zbyteãného pfiehánûní, mÛÏe
se v klidu tû‰it z robustních psÛ s velkou
chutí do Ïivota, ktefií jsou v‰echno jiné
neÏ pouzí gauãáci.
ZapomeÀte na tfiesoucí se uzlíãek nervÛ
bez pátefie... âivavy jsou skuteãné osob-
nosti. Ne nadarmo fiíká jedna stará indi-
ánská legenda, Ïe ãivavy doprovázely
du‰e sv˘ch zemfiel˘ch pánÛ pfies devût
divok˘ch fiek podsvûtí aÏ do ráje. Jejich
neohroÏenost a fyzická v˘konnost by to
jistû umoÏÀovaly a kaÏdá správná ãivava
je ochotna kdykoliv prokázat, Ïe v‰echny
tyto vlastnosti má. Pravda, pokaÏdé ne
k bÛhvíjaké radosti svého majitele, kter˘
rudne vzteky, kdyÏ jeho ãivavka opakova-
nû dává najevo rotvajlerÛm a jim podob-
n˘m, Ïe sama sebe pokládá za vût‰ího psa
neÏ jsou oni. „Skuteãnû nûkdy mám pro-
blém s vût‰ími psy, protoÏe moje ãivavy
se prostû rozebûhnou na jiného psa,
obklopí ho a nahlas ‰tûkají," popisuje
dlouholetá chovatelka ãivav; ale rovnou
dodává, Ïe se pfii tom nikdy nic nestane.
Pfiesto se radûji vydává na vycházky
v dobû, kdy venku není moc lidí se psy,
aby mohl svou kuráÏnou smeãku nechat
pobíhat na volno.

FASCINUJÍCÍ
Jana, ve svém civilním povolání zahrad-
nice, pokládá ãivavy za naprosto fascinu-
jící. Zfiejmû proto si jich drÏí hned celou
smeãku, která je doplnûná je‰tû ãínsk˘m
chocholat˘m psem – labutûnkou a stfiíb-
fiitû stínovanou perskou koãkou. A to uÏ
radûji pomíjíme vzácná plemena drÛbe-
Ïe, kachen i chrochtající zakrslé prasátko.
S ãivavami není Ïivot nikdy nudn˘. Tito
psi se vyznaãují obrovskou radostí ze
Ïivota a podnikavostí. Rozhodnû byste je
nemûli drÏet po jednom, ale nejménû po
dvou – a je‰tû lépe ve smeãce. Skupinové
drÏení má ostatnû je‰tû jeden dÛvod.
âivavy mívají vzhledem ke své nepatrné
velikosti ãasto problémy najít si kamará-
dy ke hrám, a to ve psí ‰kole stejnû jako
na procházce. Se stejnû velk˘m psím
kamarádem se to koãkuje mnohem lépe
neÏ s takov˘m, kter˘ je pûtkrát aÏ deset-
krát vût‰í. 
Pro majitele v sobû ãivavy spojují v‰ech-
ny kvality, které by mûl správn˘ pes mít:
rády bûhají, rády si hrají a baví je si pfii-
spat. Poslednû jmenované je velk˘m plus
ve chvíli, kdyÏ se této zahradnici, která je
jinak zvyklá na ranní vstávání, nûkdy

po‰tûstí poleÏet si v pefiinách o nûco
déle. âivavy jsou perfektní psi pro aktiv-
ní lidi, ktefií se rádi zdrÏují v pfiírodû.

NEJSOU TO GAUâÁCI 
¤íkává se, Ïe ãivavy mohou chodit na
koãiãí záchod. To je sice v zásadû prav-
da, ale rozhodnû by to nemûlo b˘t trva-
lé fie‰ení pro lidi, ktefií jsou pfiíli‰ líní
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âivavy se
doÏívají
v prÛmûru 
13 aÏ 14 let
a ãasto
zÛstávají fit
do vysokého
vûku

Krátkosrsté ãivavy jsou povaÏovány za
mimofiádnû sebevûdomé a dominantní

Tato dlouhosrstá ãivava si sice ráda
pohoví na luxusním pol‰táfiku, ale
kvÛli tomu je‰tû není „gauãákem"

Nejmen‰í moÏná
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na to, aby se sv˘m psem pravidelnû
vyráÏeli ven.

DLOUHOSRSTÁ, 
NEBO KRÁTKOSRSTÁ?
Podle zku‰eností autorky jsou krátko-
srsté ãivavy dominantnûj‰í a rtuÈovitûj-
‰í neÏ jejich dlouhosrsté pfiíbuzné.
Dlouhosrsté se zase dají lépe vyãesat.

Její psi línají relativnû silnû a v tomto
období se krátké chlupy projevují jako
mimofiádnû tvrdo‰íjné, co se t˘ãe ulpí-
vání na obleãení nebo autosedaãkách.
KdyÏ pravidelnû vyãesáváte dlouhosrs-
tou ãivavu, nemáte s vypadávajícími
chlupy prakticky problémy.
A pro zaãáteãníky v drÏení ãivav má je‰tû
jeden tip: „Pozornû a kriticky si prohléd-
nûte chovatele ‰tûÀat a nechte si ukázat
také jejich matku. Rozhodnû by nemûla
mít pfiíli‰ extrémní hlavu a pfiíli‰ krátk˘
nos. Pokud tomu tak je, mohou nastat
dechové problémy. Chovná fenka by také
nemûla b˘t pfiíli‰ malá. Podle mého názo-
ru jsou ideální dva a pÛl aÏ tfii kilogramy." 

PÒVOD? ZÁHADA!
Pokud jde o pÛvod maliãk˘ch MexiãanÛ,
lidská fantazie nezná hranic. Mluví se
o star˘ch EgypÈanech, Vikinzích nebo
zase mal˘ch psech plavících se na dfie-

vûn˘ch draãích lodích do Nového svûta.
Pokud v‰ak vûfiíte jen vûdeck˘m dÛka-
zÛm, budete se muset spokojit s ménû
atraktivními fakty. Vlastní oblast pÛvo-
du ãivav se nedá pfiesnû urãit. Aãkoliv
oficiálnû je za jejich kolébku povaÏová-
no Mexiko, jako zemû pÛvodu zjevnû
pfiicházejí v úvahu také âína a ostrov
Malta. Proã za této nejasné situace
dostalo pfiednost Mexiko? ProtoÏe vût‰i-
na archeologick˘ch nálezÛ, které jsou
zajímavé pro historii ãivavy, pocházsí
z této zemû a Ameriãané tam také první
ãivavy objevili.
Bezprostfiední pfiedkové dne‰ního pleme-
ne prokazatelnû pocházejí z Mexika,
a sice z jeho severní provincie âivava,
podle níÏ dostaly své jméno. âistokrevn˘
chov a stanovení standardu plemene je
v‰ak zásluhou USA. Odtamtud zaãalo
vítûzné taÏení plemene kolem zemûkoule
– ostatnû pod heslem „The Royal Toy of
the American". 

PROFIL MAJITELE
Jak oblíbené jsou tyto psí osobnosti
v miniaturním formátu, tak velké jsou
nároky na profil ideálního majitele.
Jasnou, byÈ humornou formou vyjadfiu-
jí pfiedstavu o ideálním dvounohém
doprovodu nejmen‰ího psa svûta
následující fiádky:
● Nesmíte se dát vyvést z míry, kdyÏ
kolemjdoucí budou va‰i ãivavu oznaão-
vat za veverku, morãe, kfieãka, zabûhnu-
tého bernard˘na, ‰tûkající rukavici nebo
kanálovou krysu. 
● Nevûfite tomu, Ïe se ãivavy dobfie cítí
jen na gauãi a za ‰patného poãasí radûji
dají pfiednost pohodlí domova pfied pro-
cházkou.
● âivavy mají tolik sebevûdomí, Ïe po
svém boku nepotfiebují velkého psa.
● Mají rády procházky za kaÏdého poãa-
sí a rády se také vozí na kole. G. M.
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Standard krátce
ZEMù PÒVODU: Mexiko
STANDARD FCI: ã. 218, skupina 9
HMOTNOST: 1,5 aÏ 3 kg
ZBARVENÍ: jakékoliv
SRST: Dlouhá nebo krátká
CELKOV¯ VZHLED: Kompaktní tvar
tûla, jablkovitá lebka, stfiednû dlouh˘
ocas nesen˘ vysoko zvednut˘
(zahnut˘ nebo zatoãen˘ do pÛlkruhu),
se ‰piãkou smûfiující proti bedrÛm) 
CHARAKTER: âipern ,̆ pozorn ,̆ 
Ïiv˘ a odváÏn˘ pes
POUÎITÍ: Spoleãensk˘ pes
DÉLKA ÎIVOTA: 13 aÏ 14 let 
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âivavy jsou
vhodné i pro
lidi s mal˘m
bytem, kaÏd˘
den v‰ak
musí ven
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