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Zmen‰ené verze znám˘ch plemen

Vytváﬁení miniatur b˘valo kdysi doménou âíÀanÛ.
Lidská vá‰eÀ zmen‰ovat v‰echno vãetnû Ïiv˘ch tvorÛ
nepolevila ani dnes. V oblasti psích plemen se v‰ak
uÏ nejvût‰í zmûny neodehrávají v Asii, n˘brÏ
v Americe. I kdyÏ v˘jimky samozﬁejmû existují.

Z

dálo by se, Ïe psích plemen existuje více neÏ dost a Ïe vybrat si
mezi nimi mÛÏe opravdu kaÏd˘,
aÈ uÏ je pﬁíznivcem psÛ velk˘ch, mal˘ch,
nebo tûch úplnû nejmen‰ích. Ov‰em tento pﬁedpoklad nepoãítá s tûmi, kteﬁí jsou
zahledûni do jednoho jediného plemene,
jeÏ je pro nû po v‰ech stránkách „nej“. AÏ
na to, Ïe jsou moc velká.

PRÁVO VOLBY
A tak se ãas od ãasu objeví miniaturní
verze nejrÛznûj‰ích psích plemen, která
jsme doposud mûli zaÏitá jako statné psy
vesmûs stﬁední velikosti. Vût‰ina takov˘ch
staronov˘ch psích plemen, která pﬁed
sv˘m jménem vût‰inou nesou pﬁívlastek
„mini“ (nebo „toy“), pochází, jak uÏ jsme
si ﬁekli, ze Spojen˘ch státÛ.
Na proces zmen‰ování lze pohlíÏet rÛznû. Zatímco ‰iroká veﬁejnost b˘vá tûmito miniaturami pﬁinejmen‰ím zpoãátku okouzlená jako nûãím nov˘m
a neobvykl˘m, odborníci uÏ b˘vají
skeptiãtûj‰í. Zvlá‰tû dlouholetí chovatelé pÛvodních plemen standardní velikosti neb˘vají snahami o miniaturizaci
sv˘ch favoritÛ zrovna nad‰eni. Jejich
plemena jim vût‰inou vyhovují taková,
jaká jsou, a jak je také definuje standard. V pokusech o miniaturizaci mnozí z nich vidí pﬁedev‰ím snahu zviditelnit se nebo se prosadit na trhu
prostﬁednictvím nûãeho neobvyklého
a komerãnû zajímavého. A upozorÀují
také na moÏná zdravotní rizika i na
neÏádoucí anatomické zmûny, které
miniaturizaci provázejí.
Amerika je ov‰em zemí, která mimoﬁádnû dbá na svobodnou vÛli sv˘ch obãanÛ.
KaÏd˘ zde má právo svobodné volby,
pokud neohroÏuje svobodu druhého.
Nikdo proto nemÛÏe nikomu zakázat,
aby se snaÏil odchovávat psy podle sv˘ch
pﬁedstav nebo aby se pro nû snaÏil získat
statut ãistokrevn˘ch psÛ, pﬁedvádûl je
na v˘stavách a tak dále. A také aby je
vyváÏel za hranice. Nûkteré miniaturní
verze klasick˘ch plemen se tak postupnû
zabydlují i v Evropû.
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TRPASLÍCI
Neuvûdomujete si, o která Ïe plemena se
konkrétnû jedná? Chcete pﬁíklady? Tady
jsou. Vedle stﬁednû velk˘ch australsk˘ch
ovãákÛ existují také „mini-aussies“
a dokonce i „toy-aussies“. BûÏnû jsou
nabízeni i v nûmeck˘ch a dal‰ích západoevropsk˘ch kynologick˘ch ãasopisech.
Kromû obyãejn˘ch ‰arpejÛ se ‰íﬁí také
ameriãtí „minipejové“. Velkého haskyho
má pﬁipomínat maliãk˘ alaskan klee kai.
Svou zmen‰eninu mají také bíglové, b˘vá
nabízena pod komerãním názvem „pocket beagle“. A dále ameriãtí eskimové,
foxteriéﬁi, manchester‰tí teriéﬁi... Ale
i v Evropû máme nûco podobného. KdyÏ
pomineme v‰echny ty trpasliãí kníraãe,
pinãe, pudly a podobnû, jejichÏ chov má
dlouhou tradici, která uÏ mnohdy povaÏujeme za zcela samostatná plemena
a jeÏ se nûkdy vzájemnû li‰í i barvou
a dal‰ími znaky, zb˘vá tu tﬁeba miniaturní bulteriér. Ten v posledních letech znovu pﬁichází do módy, i kdyÏ o skuteãnou
novinku se nejedná.
Podívejme se teì alespoÀ na nûkteré
„trpaslíky“ podrobnûji.

MINIAUSSIE
V zemi svého pÛvodu je znám také pod
názvem Miniature Australian Shepherd
nebo také North American Australian
Shepherd. Miniaturní australsk˘ ovãák se
formuje od konce ‰edesát˘ch let minulého století. S jeho cílen˘m chovem zaãala
jedna milovnice koní z Kalifornie pr˘
Miniaussie

Zbarvením se miniaussies
neli‰í od standardních

pod dvanáct palcÛ, tedy do 30,5 centimetru. Ti b˘vají oznaãováni jako toyaussies.
Miniaussies pr˘ v niãem nezaostávají za
sv˘mi vût‰ími pﬁíbuzn˘mi, údajnû jsou
dokonce o nûco rychlej‰í a pohyblivûj‰í,
a proto se dobﬁe uplatní ve v‰ech psích
sportech. V USA se pr˘ speciálnû pro nû
poﬁádají soutûÏe v pasení ovcí.
Pﬁesto to jsou více spoleãen‰tí neÏ pracovní psi, b˘vají mimoﬁádnû vázaní na
rodinu a není bezpodmíneãnû nutné se
s nimi vûnovat intenzivní pracovní
nebo sportovní ãinnosti. Vzhledem
i uplatnûním se trochu podobají
‰eltiím, prÛmûrn˘ miniaussie je v‰ak
o nûco vût‰í neÏ prÛmûrná ‰eltie a také
o nûco více váÏí: pﬁes 10 kg.
American Kennel Club (AKC) ani FCI
miniaussies neuznává, registrováni jsou
v Rare Breed Kennel Club (Klub vzácn˘ch plemen).

MINIPEJ
Také minipejové, tedy miniaturní ‰arpejové, vznikli v Americe. Maximální v˘‰ka, jíÏ
by mûli v kohoutku dosahovat, je 17
inchÛ, tedy pﬁibliÏnû 43 cm. Standardní
‰arpejové zaãínají na kohoutkové v˘‰ce

Foto Martin Smrãek, archiv

Moderní miniatury

nûkdy v roce 1968. Zaujalo ji nûkolik
mimoﬁádnû mal˘ch australsk˘ch ovãákÛ,
s nimiÏ se setkala na rodeu, kde vystupovali v pﬁestávkách mezi krocením koní.
A to natolik, Ïe se rozhodla nadále vûnovat právû chovu malé verze. Ona stejnû
jako v‰ichni dal‰í chovatelé po ní jasnû
definovala, Ïe jim nejde o vytvoﬁení nového plemene, ale jen o velikostní varietu
toho stávajícího. Chtûjí chovat zvíﬁata,
která budou vzhledem i charakterem
odpovídat bûÏn˘m australsk˘m ovãákÛm,
jen budou o nûco men‰í.
Zatímco standardní zvíﬁata mají kohoutkovou v˘‰ku 46 aÏ 58 cm (psi), pﬁípadnû
43 aÏ 53 cm (feny), miniaussies mají dosahovat v˘‰ky 30 aÏ 45 cm, pﬁiãemÏ vût‰ina
chovatelÛ odchovává zvíﬁata od 35 centimetrÛ kohoutkové v˘‰ky. Existují ov‰em
i takoví, kteﬁí dávají pﬁednost pejskÛm
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46 centimetrÛ a mohou dorÛst aÏ 51 cm.
Malou velikost minipejÛ pr˘ má na svûdomí recesivní gen, jenÏ si tento pes nese
ve své genetické v˘bavû. Chovatelé se
snaÏí minipeje typovû stabilizovat. Americk˘ minipej se mÛÏe vyskytovat ve tﬁech
druzích srsti. Buì má srst úplnû krátkou
(tzv. „horse coat“ neboli koÀská srst),
nebo dosahující délky aÏ 2, 5 centimetrÛ
(„brush coat“, kartáãovitá srst), pﬁípadnû
del‰í neÏ 2,5 centimetrÛ („bear coat“,
medvûdí srst). Pﬁednost se ov‰em jednoznaãnû dává dvûma krat‰ím typÛm srsti,
zvlá‰tû u zvíﬁat urãen˘ch pro v˘stavy a do
chovu.
Americk˘ minipej je kromû své velikosti
nápadn˘ také sv˘m krátk˘m, témûﬁ kvadratick˘m tûlem a hojn˘m vrásnûním, které má ve vût‰í míﬁe neÏ u standardních
‰arpejÛ pﬁetrvávat aÏ do dospûlosti. Je pr˘
hrav˘, pﬁizpÛsobiv˘, citliv˘, uãenliv˘, ãistotn˘ a tich˘, pﬁitom v‰ak zÛstává
dobr˘m hlídaãem. Pﬁed ãasem byl dovezen i k nám, k jeho vût‰ímu roz‰íﬁení v‰ak
prozatím nedo‰lo.

MINIBULTERIÉR
Je mezi ostatními zde uvádûn˘mi miniaturami tak trochu v˘jimkou.
Jednak nejde o v˘tvor
americk˘ch chovatelÛ,
jednak se nejedná
o Ïádnou pﬁevratnou
novinku – spí‰e naopak.

Standardní
bulteriér

Minipej v pískovém provedení

JiÏ v 60. letech 19. století, tedy na poãátku ãistokrevného chovu bulteriérÛ coby
samostatného moderního plemene, byly
na anglick˘ch v˘stavách otevírány zvlá‰tní tﬁídy i pro „miniature Bull Terriers“.
Mnohé okolnosti svûdãí o tom, Ïe tento
mal˘ ráz se tehdy tû‰il u anglick˘ch chovatelÛ znaãné oblibû, v té dobû se roz‰íﬁil i do Spojen˘ch státÛ. BohuÏel poÏadavky na co nejmen‰í velikost se dále
stupÀovaly. Vyskytli se pr˘ dokonce
jedinci, jejichÏ hmotnost se pohybovala
jen nûco málo nad hranicí jednoho kilogramu! Takzvaní toy bulteriéﬁi rozhodnû
nemûli váÏit více neÏ 4, 5 kilogramu.
Zákonitû se musely dostavit pﬁíznaky
miniaturizace, které byly v rozporu
s platn˘m standardem (napﬁíklad se
zkracovaly a zakulacovaly hlavy, zaãaly
vystupovat oãi apod.).
Dostát exteriérov˘m nárokÛm zakotven˘m ve standardu, a pﬁitom vyhovût
poÏadavkÛm veﬁejnosti na co nejmen‰ího
psa, se ukázalo b˘t prakticky nemoÏn˘m,
a chovatelé jeden po druhém od chovu
miniaturního rázu upou‰tûli. Tak se stalo,
Ïe poãátkem 20. století byli minibulteriéﬁi pokládáni za vyhynulé. Teprve tûsnû pﬁed 2. svûtovou válkou,
v roce 1938, se jist˘ plukovník Glyn
pokusil o obnovu chovu a zaloÏil
Klub pro miniaturní bulteriéry.
ProtoÏe moderní chov byl
zaloÏen uÏ na rozum-

Minipejové
jsou vyslovenû
rodinní psi

ném základû, kdy horní v˘‰ková hranice
byla stanovena na 35,5 cm a poãítala
s hmotností do 9 aÏ 12 kilogramÛ, chov
se podaﬁilo oÏivit. Ve Velké Británii byli
ov‰em dlouhou dobu zaﬁazováni do chovu i standardní bulteriéﬁi men‰í postavy.
To sice pomohlo roz‰íﬁit genofond,
ov‰em na druhé stranû se to stalo pﬁíãinou znaãného kolísání v˘‰ky. Mezi miniaturními bulteriéry se dodnes ãasto objeví zvíﬁe standardní velikosti, takÏe chov
není snadn˘.
I kdyÏ „minibulíci“ se nikdy neroz‰íﬁili tak
jako jejich vût‰í bratránci, na velk˘ch
v˘stavách se s nimi pravidelnû setkáváme
i u nás. A jací jsou povahovû? Podobní
jako standardní bulteriéﬁi, jen se s nimi
snadnûji manipuluje, pr˘ b˘vají vyrovnanûj‰í a pﬁizpÛsobivûj‰í. Velmi dobﬁe se
zaãlení do rodiny s dûtmi. Ani oni v‰ak
nepatﬁí do vyslovenû nezku‰en˘ch rukou.
Navzdory malé velikosti jim nechybí prav˘ teriérsk˘ temperament, umínûnost
a odvaha. KdyÏ si nûco zamanou, neb˘vá
lehké je od toho odradit, a tak i jejich
v˘chova si Ïádá hodnû kynologického
umu i citu.

KAPESNÍ BÍGL
Takzvan˘ Pocket Beagle je zﬁejmû nejvíce
diskutovanou americkou miniaturou.
Na webov˘ch stránkách americk˘ch klubÛ se odehrávají vá‰nivé diskuse na
téma, zda „poc-

Miniaturní
bulteriér

SVùT PSÒ 5/06

41

SP 05/06 40-43 Mini.4 13.4.2006 21:28 Stránka 42

PLEMENA PSÒ

Zmen‰ené verze znám˘ch plemen
Alaskan Klee Kai

Standardní sibiﬁsk˘ hasky

ket“ bíglové jsou podvodem na koupûchtivé laiky baÏící po raritách, nebo seriózním plemenem. To první tvrdí zástupci chovatelÛ standardních bíglÛ. Ti se
v USA chovají ve dvou velikostních
rázech: standardním do 40 cm v kohoutku a malém o velikosti kolem 33 cm
v kohoutku. Pokud nûkdo nabízí bígly
v˘raznû men‰í, svûdãí to podle mnoha
chovatelÛ o neserióznosti. Taková zvíﬁátka pr˘ mívají slabé kosti, vystupující oãi
a zkrácené nosíky, coÏ sice moÏná vypadá roztomile, ale je to pﬁíznakem
nezdravé miniaturizace a pﬁípadn˘ch
moÏn˘ch zdravotních problémÛ. Americk˘ klub chovatelÛ bíglÛ tvrdí, Ïe
„taková vûc jako moderní kapesní bígl
neexistuje“ a Ïe název kapesní bígl je
„znaãkou ‰patné kvality, oznaãuje zvíﬁata urãená pro obchod“.
Naproti tomu sami chovatelé kapesních
bíglÛ zdÛrazÀují starobylost svého plemene. Kapesní bíglové podle nich vznikli
uÏ kdysi dávno v Anglii, kdyÏ lovci potﬁebovali men‰í psy pro lov mal˘ch zvíﬁat,
napﬁíklad králíkÛ, kteﬁí by se ve‰li do kapsy povû‰ené na sedle. Odtud pr˘ název.
Maximální povolená velikost je 28,5 centimetrÛ, nûkteré stanice se ale holedbají
zvíﬁátky v˘raznû men‰ími, napﬁíklad fenkami o váze do 5 kilogramÛ.
TûÏko takhle na dálku soudit, kde je pravda (pokud je nám známo,
„kapesní bíglové“ ve
vût‰í míﬁe zatím
pﬁes oceán neStandardní bígl

Pocket bígl
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dorazili), ale faktem je, Ïe kupﬁíkladu
internetové stránky údajnû „vedoucí stanice v chovu kapesních bíglÛ v USA“ jsou
skuteãnû nápadnû komerãnû zamûﬁené.
Nabízejí napﬁíklad zaslání ‰tûÀat na jakékoliv místo a nezdráhají se zveﬁejnit ani
„standardní cenu“, která je 1095 dolarÛ za
‰tûnû. TakÏe opravdoví zájemci o men‰ího bígla asi udûlají lépe, kdyÏ si vyberou
normálního bígla niÏ‰í váhové kategorie
z ovûﬁeného a spolehlivého chovu. Ten
rozdíl nûkolika málo centimetrÛ nestojí
za moÏné problémy.

MAL¯ PES Z ALJA·KY
Název Alaskan Klee Kai byl pﬁevzat z jazyka eskymákÛ a znamená totéÏ co „mal˘
pes z Alja‰ky“. Jeho nositel by mûl pﬁedstavovat miniaturní verzi sibiﬁského haskyho. Mezi ostatními zde zmiÀovan˘mi
plemeny pﬁedstavuje Alaskan Klee Kai
v˘jimku, protoÏe je skuteãn˘m trpaslíkem. V jeho pﬁípadû nedo‰lo ke zmen‰ení o pouh˘ch pár centimetrÛ, ale hned
o nûkolik desítek.
Zatímco standardní sibiﬁsk˘ hasky mívá
v kohoutku kolem 60 centimetrÛ a jeho
hmotnost se pohybuje nûkde mezi dvaceti a tﬁiceti kilogramy, Alaskan Klee Kai ve
své nejmen‰í podobû nedosahuje v˘‰ky
ani 33 cm a váÏí ménû neÏ 5 kg.
Jak vÛbec mohlo k takovému zmen‰ení
dojít? Podle „autorky“ plemene Lindy S.
Spurlinové z Alja‰ky pﬁibliÏnû takto: pﬁi
náv‰tûvû manÏelov˘ch pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí
v Oklahomû vlastní farmu, pr˘ mezi

smeãkou potulující se kolem domu objevila i malou ‰edobílou fenku, která se sice
nápadnû podobala haskymu, ale byla
o hodnû men‰í. Snad se jednalo o kﬁíÏence alja‰ského haskyho (alaskana) s nûjak˘m mal˘m psem neznámého pÛvodu.
KdyÏ nad ním projevila nad‰ení, pﬁíbuzní, potû‰eni jejím zájmem, jí fenu zvanou
Curious (Podivná) darovali. Kdekoli se
s ní objevila, v‰ude fenka budila znaãnou
pozornost, mnoho lidí se ptalo, kde by se
dalo nûco podobného koupit. A tak se
Linda rozhodla pustit se do chovu. Sehnala je‰tû dal‰í pﬁíbuznou své fenky,
pﬁikﬁíÏila sibiﬁské hasky, alaskany i dal‰í
blíÏe nespecifikované „malé psy podobné
stavby tûla“. S chovem zaãala na poãátku
70. let minulého století a aÏ do roku 1988
neprodala ani jedno ‰tûnû, pﬁestoÏe pr˘
zájem byl obrovsk˘. Turisté dychtící spatﬁit „minihaskyho“ si u ní podávali dveﬁe
a také ji bombardovali dopisy, a tak se
nakonec pﬁece jen rozhodla „zpﬁístupnit“
své plemeno svûtu. O necel˘ch deset let
pozdûji, v roce 1997, bylo nové plemeno
pod názvem Alaskan Klee Kai uznáno
UKC, pozdûji i dal‰ími americk˘mi kluby.
Severská plemena psÛ jsou vzhledovû
nesmírnû atraktivní, ale rozumní lidé
z mûst touze poﬁídit si je odolají, protoÏe
vûdí, Ïe by nedokázali vyhovût jejich
nárokÛm. Lze si proto docela dobﬁe pﬁedstavit, Ïe moÏnost mít miniaturního seveﬁana, kter˘ by se hodil i do mûstského
bytu a jenÏ by netouÏil b˘t dennû zapﬁahán do saní, se mnoha lidem mÛÏe zdát
·tûnû
pocket
bígla
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FOXTERIÉR NA HRANÍ?
V zásadû i tak bychom mohli pﬁeloÏit
originální název originálního plemene
– toy-foxteriéra.
Jako hraãka se jmenuje, moÏná tak i vypadá, ale povahou rozhodnû nedûlá
ostudu „prav˘m“ foxteriérÛm, tedy
psÛm znám˘m sv˘m nezkrotn˘m temperamentem a neohroÏeností.
V‰ak oni ani bezprostﬁední pﬁedkové plemene, angliãtí hladkosrstí teriéﬁi, nejsou
Ïádní obﬁi, dosahují v kohoutku kolem 35
centimetrÛ a váÏí jen 7 aÏ 8 kg. A co
s tûmito skromn˘mi rozmûry dokáÏou!
Nebojí se ani ãerta, troufnou si klidnû na
li‰ku nebo jezevce, kteﬁí mohou b˘t
v˘raznû vût‰í neÏ oni. Jsou to tvrdí a ostﬁí psi, kteﬁí necouvnou pﬁed niãím a pﬁed
nik˘m. Na poãátku 20. století ameriãtí

chovatelé zaãali z vrhÛ tûchto foxteriérÛ
vybírat nejmen‰í ‰tûÀata a kﬁíÏit je s ãivavami, italsk˘mi chrtíky a manchestersk˘mi teriéry s jedin˘m cílem: vy‰lechtit
miniaturní verzi klasického foxteriéra.
A v˘sledek? Atletick˘ inteligentní pes,
jemnûj‰í a nûÏnûj‰í neÏ teriéﬁi b˘vají, ale
srdnatûj‰í a rozhodnûj‰í neÏ je bûÏné
u spoleãensk˘ch plemen. Vzhledem se
podobá zmen‰enému hladkosrstému foxteriérovi, je ov‰em subtilnûj‰í, s pﬁeváÏnû
bíl˘m tûlem a black and tan odznaky na
hlavû, pﬁípadnû trupu a zádi, a hlavnû se
vzpﬁímen˘ma u‰ima. âil˘, hrav˘, ne v‰ak

NOVINKA

CELADRIN
ALAVIS™ CELADRIN má protizánětlivé,
protibolestivé a antioxidační účinky
Toy-foxteriér

Užívání ALAVIS™ CELADRINU je vhodné:
hyperaktivní pes, kter˘ se sice také hned
tak nûãeho nezalekne, ale jinak se spokojí s tím, kdyÏ bude moci obãas zahnat
veverku na strom nebo prohnat balonek.
„Minifoxlík“ vût‰inou mûﬁí kolem 22,5 aÏ
27,5 cm v kohoutku a je to pr˘ typick˘
„velk˘ pes v malém balení“. V rámci sv˘ch
moÏností je ostraÏit˘m hlídaãem. V USA
údajnû exceluje pﬁi flyballu, agility, freestylu i obedience. Má pﬁedstavovat dobrou volbu pro mûstské lidi, kteﬁí si pﬁejí
se sv˘m psem i v omezen˘ch podmínkách
nûco dûlat. Je pﬁirozenû ãistotn˘, jeho
krátká srst vyÏaduje minimální údrÏbu.
Aby zÛstala snûhobílá, doporuãuje se psa
pﬁibliÏnû jednou za mûsíc vykoupat.
United Kennel Club uznal toy foxteriéra
uÏ v roce 1936 a zaﬁadil ho mezi teriéry.
American Kennel Club k tomu dospûl aÏ
v roce 2003 a ﬁadí ho pro zmûnu mezi
mezi spoleãenská plemena (Toy Group).
To dobﬁe odráÏí urãitou dvojpólovost plemene. I kdyÏ poãty miniaturních foxteriérÛ nejsou ani V USA velké, jejich pﬁíznivci vûﬁí, Ïe jejich doba teprve pﬁijde. VÏdyÈ
které jiné plemeno v sobû tak dokonale
spojuje dva rÛzné svûty: svût drav˘ch
loveck˘ch teriérÛ a mal˘ch mírn˘ch spoleãensk˘ch pejskÛ?
Lea Smrãková

u psů a koní s osteoartrózou
při bolestech zad
při namožení či zánětu
vazů, šlach
při bolestech svalů
po úrazech a dalších
zraněních
potlačení bolesti
kloubů, vazů a šlach
potlačení zánětu
zlepšení pohyblivosti
kloubů a odstranění
jejich ztuhlosti

Žádejte u svého veterináře.

I NZERCE

velmi lákavá. Podle mnoÏství internetov˘ch stránek, odkazÛ i inzerátÛ v severoamerickém kynologickém tisku lze soudit, Ïe Alaskan Klee Kai si uÏ mezi
ostatními plemeny v USA vydobyl své
pevné místo, aãkoliv v Evropû o jeho existenci vût‰ina lidí nemá ani potuchy.
Vzhledovû má co nejvíce pﬁipomínat
zmen‰eného sibiﬁského haskyho. Na první pohled musí b˘t patrné, Ïe se jedná
o severské plemeno. Nejcharakteristiãtûj‰ím znakem plemene je v˘razná maska
na obliãeji v jasnû ohraniãen˘ch, kontrastních barvách. Zatímco sibiﬁsk˘ hasky
mÛÏe mít barvu jakoukoliv, u Klee Kaie
jednobarevné zbarvení nepﬁichází v úvahu právû proto, Ïe tím pádem by zmizela
maska. Absence masky je totiÏ vyluãující
vadou. Jiné omezení u barev není, ãím
symetriãtûj‰í v‰ak kresba na hlavû a na
tûle je, tím lépe. Alaskan Klee Kai je relativnû statn˘ pejsek mírnû obdélníkového
rámce, s hustou dvojitou srstí. Vyskytuje
se ve tﬁech velikostních varietách:
STANDARD = 38 aÏ 42 cm v kohoutku,
ideální hmotnost 10 kg
MINIATURE = 33 aÏ 39 cm v kohoutku,
ideální hmotnost 7 kg
TOY = ménû neÏ 33 cm v kohoutku,
ideální hmotnost 4,3 kg
Je to pr˘ velmi energick˘, rychl˘, Ïiv˘
a bystr˘ tvor, kter˘ rád ‰tûká a b˘vá
rezervovan˘ k cizím. MÛÏe Ïít i ve mûstû,
ale vzhledem k jeho Ïivosti a hlasitosti je
mu lépe v domku se zahradou neÏ
v bytû. Pokud Ïije uvnitﬁ, v prÛbûhu celého roku dost líná, takÏe je tﬁeba ho ãasto kartáãovat. Zdravotní problémy ho
údajnû pﬁíli‰ netrápí a bûÏnû se doÏívá
vûku kolem 14 let. Chovatelé se du‰ují,
Ïe to je plemeno, které spolehlivû láme
lidská srdce a jehoÏ ‰armu pﬁi osobním
setkání odolá málokdo.
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