
si seversk˘ch plemen mají pro
ãlovûka 21. století obrovskou pfii-
taÏlivost. Jako kdyby byli ztûles-

nûním jeho dávn˘ch klukovsk˘ch snÛ,
touhy po romantice a dobrodruÏství.
âelné místo mezi nimi zaujímají alja‰-
sk˘ malamut a sibifisk˘ hasky, ktefií ve
své nejznámûj‰í podobû s typickou obli-
ãejovou maskou, huÀatou srstí a zato-

ãen˘m ocasem jako kdyby k nám
vystoupili pfiímo z knih Jacka Londona.
Mnoha lidem spl˘vají v jedno a v fieãi je
bûÏnû zamûÀují. 

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Ne zase tak dávno, je‰tû na poãátku dva-
cátého století, pfiedstavovali sever‰tí psi
jednu víceménû homogenní skupinu

zahrnující lokální variety „eskymáck˘ch
psÛ“. Za sovûtské vlády byly na Sibifii
systematicky potíráni nejen domorodci,
ale i jejich psi. Zachránili se jen díky
tomu, Ïe ãást se jich dostala do Ameriky.
Na Alja‰ce Ïijící  pÛvodní psi byli tûÏ‰í
a mohutnûj‰í. Samostatná plemena
v dne‰ní podobû  z nich vznikla aÏ ve tfii-
cát˘ch letech 20. století.
Odedávna byli tito psi pouÏíváni ke stej-
nému úãelu: jako saÀoví taÏní psi umoÏ-
Àující sv˘m pÛvodním domorod˘m
majitelÛm pfiesuny rodin i materiálu na
velké vzdálenosti v extrémních podmín-
kách. Osadníci si je poté, co je vyuÏili
k proniknutí i do tûch nezapadlej‰ích
oblastí, vybrali i jako hlavní aktéry
legendárních závodÛ psích spfieÏení,
z nichÏ nûkteré se pofiádají dodne‰ka. 
Alja‰sk˘ malamut i sibifisk˘ hasky patfií
podle dûlení FCI do téÏe páté skupiny
‰picÛ, podskupiny seversk˘ch taÏn˘ch.
Spojuje je mnoho spoleãn˘ch znakÛ: od
typick˘ch pomûrnû mal˘ch vztyãen˘ch
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PLEMENA PSÒ 

Jak je poznat

Kdo je kdo
Poãet psích plemen se blíÏí ãtyfiem stovkám. A to je‰tû
hovofiíme jen o tûch mezinárodnû uznan˘ch. Mnohá se 
od sebe li‰í tak v˘raznû, Ïe s jejich rozli‰ováním nemají
milovníci psÛ vÛbec Ïádn˘ problém. Potom jsou tu 
ov‰em taková, která b˘vají laiky s oblibou zamûÀována. 

Hasky

P

Hlava je stfiednû
velká, lebka
a ãenich jsou
pfiibliÏnû stejnû
dlouhé, ãenich 
se více zuÏuje

Kohoutková v˘‰ka
a hmotnost
psa cca 53 aÏ 60 cm pfii
hmotnosti 20,5 aÏ 28 kg,
feny 51 aÏ 56 cm pfii
hmotnosti 16 aÏ 23 kg

Stavba tûla
lehãí, del‰í,
ménû zavalit ,̆
mûlãí hrudník

Zbarvení 
jakékoliv, oãi
mohou b˘t
i modré nebo
modro-hnûdé

Konãetiny
‰tíhlej‰í,
s nepfiíli‰
tûÏk˘mi
kostmi
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u‰í pfies klínovit˘ tvar hlavy s mandlo-
v˘ma oãima pfies huÀatou srst aÏ po
bohatû osrstûn˘, pfies hfibet nesen˘
ocas. Shodovat se mohou - a také se
dost ãasto shodují - v barvû. Není to
v‰ak podmínkou.
Obû plemena kladou na svého majitele
znaãné nároky: potfiebují hodnû pohybu,
jsou svobodymilovná, b˘vají na ‰tíru
s poslu‰ností, zvlá‰tû s pfiivoláním.
Vyhovuje jim celoroãní ubytování venku
pfii zachování kontaktu s rodinou. Obû
mají rádi lidi a nehodí se jako hlídaãi.
Mívají v˘raznû vyvinut˘ loveck˘ pud.

âÍM SE LI·Í
Na první pohled urãitû pfiedev‰ím veli-
kostí, i kdyÏ to mÛÏe b˘t matoucí. Drob-
nûj‰í fena alja‰ského malamuta a velk˘
pes sibifiského haskyho mohou b˘t velcí
úplnû stejnû, ba dokonce hasky mÛÏe
b˘t je‰tû o centimetr vût‰í - a oba se pfii-
tom stále je‰tû budou pohybovat v roz-
pûtí daném standardem. KaÏdopádnû

v‰ak malamuti jsou v˘raznû mohutnûj‰í,
silnûj‰í, mají vût‰í hlavu a také v˘raznû
víc váÏí: váhov˘ rozdíl je deset i více kilo-
gramÛ. Malamut má hlub‰í hrudník
a celkovû pÛsobí kompaktnûj‰ím doj-
mem, i kdyÏ ani on není krátce vázan˘.
Jeho kostra je silnûj‰í a tûÏ‰í, coÏ se t˘ká
i konãetin. Hasky mÛÏe b˘t jakékoliv
zbarvení, zatímco u malamuta ho stan-
dard více vymezuje: má b˘t v rÛzn˘ch
odstínech ‰edé aÏ po ãernou, ale vÏdy
s bílou spodní ãástí tûla vãetnû konãetin

a vÏdy také s v˘raznou maskou v obliãe-
ji. Jednobarevné zbarvení je pfiípustné
pouze bílé, v praxi se v‰ak vyskytuje vel-
mi zfiídka. Poslední v˘znamn˘ exteriéro-
v˘ rozdíl spoãívá v barvû oãí: malamut
by je mûl mít vÏdy hnûdé, zatímco u has-
kyho mohou b˘t také modré, pfiípadnû
dvoubarevné (jedno oko hnûdé, druhé
modré). Pro haskyho je typick˘ elegant-
ní, plavn˘ pohyb, malamut se sice pohy-
buje rovnûÏ plynule, ale ne tak lehce,
spí‰  pfiísnû úãelnû. 
Z rozdílÛ ve stavbû tûla lze odvodit roz-
díly v pouÏití obou plemen: zatímco
malamut je typick˘ vytrvalec, sice poma-
lej‰í, ale zato schopn˘ urazit velké vzdá-
lenosti a utáhnout i velmi tûÏké náklady,
hasky je nejrychlej‰í, a proto dnes nejvy-
uÏívanûj‰í ze saÀov˘ch plemen uznáva-
n˘ch FCI. Malamuti b˘vají dÛstojnûj‰í,
klidnûj‰í, vyrovnanûj‰í, se sklonem ke
svéhlavosti aÏ dominanci, hasky zase
Ïivûj‰í, zvûdavûj‰í, temperamentnûj‰í
a s vût‰ím sklonem k potulkám. Les
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Malamut

Hlava
‰iroká a silná,
s masivním
ãenichem jen
velmi mírnû
se zuÏujícím

Kohoutková
v˘‰ka
a hmotnost
ideálnû pes 63,5
cm, fena 58,5
cm, hmotnost
psa asi 38 kg,
feny 34 kg

Stavba tûla
mohutnûj‰í,
kompaktnûj‰í,
hlub‰í hrudník

Zbarvení v rÛzn˘ch odstínech ‰edé
aÏ po ãernou, ale vÏdy s bílou
spodní ãástí tûla vãetnû konãetin
a vÏdy také s v˘raznou maskou
v obliãeji, oãi hnûdé

Konãetiny
mohutnûj‰í,
silnûj‰í
kosti

Jak je poznat

Grónsk˘ pes
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