
oto plemeno se vyznaãuje dlou-
hou srstí, která je od ‰piãky nosu
aÏ ke konci ocasu rozdûlena pû‰in-

kou a u star‰ích jedincÛ dosahuje aÏ na
zem. Mûla by b˘t lesklá, rovná a hedváb-
ná, v Ïádném pfiípadû nesmí b˘t vlnitá.
Barva srsti je ocelovû modrá, srst na hla-
vû a na hrudi má svûtle zlaté pálení, kte-
ré je i na konãetinách.

Úprava v˘stavního psa 
Péãe o srst tohoto malého pejska se bude
odvíjet od toho, zda se rozhodneme cho-
dit na v˘stavy, ãi nikoliv.
Krásná lesklá srst sahající aÏ k zemi,
jakou vídáme u v˘stavních psÛ, je
v˘sledkem dlouh˘ch hodin péãe a vyÏa-

duje mnoho trpûlivosti jak od psa, tak
od jeho majitele. Základem péãe o srst je
pravidelné proãesávání a kartáãování.
K dosaÏení co nejvût‰í délky je tfieba srst
psa tzv. balíãkovat. Pejska nejprve
vykoupeme v kvalitním psím ‰amponu,
mÛÏeme pouÏít i kondicionér nebo
zábal, dÛkladnû opláchneme a fénem
vysu‰íme. Následnû rozãesanou a doko-
nale suchou srst zaãneme peãlivû balíã-
kovat. Je ideální postupovat dle rad cho-
vatele a celou proceduru si nejprve
nechat pfiedvést.. KaÏd˘ má své zvyky
a zpÛsoby jak na to, ale obecnû lze tuto
úpravu popsat jako balení srsti do pra-
menÛ rozdûlen˘ch pû‰inkami tak, aby se
neniãila pohybem pejska ani doma, ani

na procházkách. Dbáme pfii tom na pfii-
rozen˘ rÛst srsti, zejména v podpaÏí a na
hrudi. Cílem je dosaÏení maximální
ochrany srsti a pohodlí psa. KaÏd˘
vytvofien˘ pramen proãe‰eme, podloÏí-
me pruhem balíãkovacího papíru nebo
igelitu, o‰etfiíme olejem (lanolínov˘,
norkov˘, jojobov˘ apod., vybran˘m dle
momentálního stavu srsti) a zabalíme:
nejprve do psaníãka, pak zarolujeme
a zafixujeme pfiimûfienû utaÏenou
gumiãkou. Nikdy nebalíãkujeme srst bez
pfiedchozího o‰etfiení olejem, mohla by
se lámat! Zhruba stejnû velké balíãky
postupnû vytvofiíme po celém tûle psa.
Tímto zpÛsobem psa upravujeme pfii-
bliÏnû jednou t˘dnû dle potfieby. âastûji

PÉâE O PSY

Ve psím salonu

Úprava srsti u jorkširského teriéra 
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Jork‰irsk˘ teriér se v souãasné dobû fiadí k nejpopulárnûj‰ím a nejãastûji
chovan˘m spoleãensk˘m psÛm. Díky roztomilému vzhledu a malému
vzrÛstu se stal oblíben˘m luxusním plemenem chovan˘m v bytech 
na celém svûtû. Stále ãastûji se s ním setkáváme i ve psích salonech.

Podobné stfiihy sice
standard jork‰írského
teriéra nepfiipou‰tí, ale
jsou praktické a líbivé 
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mûníme balíãky na hlavû, ty na tûle
necháváme vÏdy do dal‰ího koupání.
Stfiíhat srst u v˘stavního psa budeme
pouze na u‰ích, které by mûly b˘t pomûr-
nû malé, vztyãené a ve tvaru obráceného
V. Jedná se o oholení ‰piãek (1/3) u‰í
z vnitfiní i vnûj‰í strany a následné opatr-
né zastfiiÏení pfieãnívající srsti mal˘mi
rovn˘mi nÛÏkami. Je vÏdy lep‰í stfiíhat
smûrem po srsti neÏ proti srsti, abychom
psa neporanili! Dále mÛÏeme opatrnû
vystfiíhat srst mezi pol‰táfiky.

Na doma lze stfiíhat
Pro ty jork‰irské teriéry, jejichÏ majitelé
nemají v˘stavní ambice, se dnes nabízí
celá fiada stfiihÛ. Nejsou sice standardní,
ale stále více majitelÛ pfiesto dává pfied-
nost krat‰í a tím pádem na údrÏbu ménû

nároãné srsti. Pfii v˘bûru stfiihu vhodné-
ho pro jednotlivého psa je velice dobré
jiÏ pfied pfiíchodem do psího salonu
popfiem˘‰let o tom, jak by mûl vá‰ ostfií-
han˘ pejsek vypadat. Co se líbí jednomu,
nemusí lahodit oku druhého, a stejnû
tak ne kaÏd˘ stfiih slu‰í kaÏdému psovi.
Profesionální stfiihaã vám jistû rád pora-
dí a vysvûtlí, které stfiihy v daném salonu
provádûjí. VÏdy je nutno vzít v úvahu
také stavbu tûla psa a kvalitu (pfiedev‰ím
mnoÏství) jeho srsti! Nejednou se mi
stalo, Ïe majitel pejska pfii‰el na stfiíhání
s konkrétní pfiedstavou o jeho stfiihu, ale
po dÛkladném posouzení stavby tûla
psího zákazníka jsme po domluvû stfiih
pfiece jenom zmûnili tak, aby domÛ
odcházel opravdu hezky upraven˘ pej-
sek, kterému stfiih slu‰í, a lichotí.
Pamatujte na to, Ïe stfiih srsti by mûl
u psa dát vyniknout jeho pfiednostem
a pokud moÏno zamaskovat jeho nedo-
statky. Nikdy ne obrácenû. 
Pfied samotn˘m stfiíháním je nutné pej-
ska vÏdy vykoupat, dÛkladnû rozãesat
a vysu‰it fénem. Po dohodû se stfiihaãem
lze psa na tuto proceduru buì objednat
do salonu, nebo ji tûsnû pfied stfiíháním
provést doma. Pokud se rozhodnete pro
druhou variantu, nemÛÏete následnû ces-
tu do salonu spojit s procházkou, neboÈ
pejska je nutno dovézt opravdu co moÏ-
ná nejãist‰ího.
V salonu se pak jiÏ s konkrétní osobou,
která bude va‰eho psa upravovat, domlu-
víte na konkrétním stfiihu. ZároveÀ se
stfiíháním je moÏno poprosit také o úpra-
vu drápkÛ, o‰etfiení u‰í a análních Ïlázek. 

Populární stfiih
Momentálnû patfií k nejpopulárnûj‰ím
stfiihÛm jork‰irsk˘ch teriérÛ stfiih „na
vestíka“.
Jak se provádí? Základem je, jak uÏ bylo
fieãeno, dÛkladná pfiíprava psa pfied
samotn˘m stfiíháním v podobû koupá-
ní, rozãesání a vysu‰ení. Pro tento stfiih
je typická krátká srst na hfibetû psa, kte-
ré se vût‰inou dosáhne pouÏitím elek-
trického strojku. Krátká srst na hfibetû
dále plynule bez viditeln˘ch hran pfie-

chází v dlouhou srst, která tvofií suk˘n-
ku a je také ponechána na nohách.
MÛÏe b˘t del‰í ãi krat‰í dle pfiání maji-
tele psa. Tlapky jsou ostfiíhány dokulata
a mezi pol‰táfiky vystfiíhány zcela
nakrátko. Ocásek je v závislosti na dél-
ce ostfiíhán zcela nakrátko tak jako
hfibet, nebo mÛÏe b˘t tvofien prapor-
kem del‰í srsti, coÏ je líbivé pfiedev‰ím
u del‰ích nebo zcela nekupírovan˘ch
ocáskÛ. Pod ocáskem stejnû jako ve sla-
binách je srst strojkem opatrnû z hygi-
enick˘ch dÛvodÛ ostfiíhána zcela
nakrátko. Strojek dále ostfiíhá ‰piãky u‰í
a horní stranu ãenichu. Srst na hlavû se
stfiíhá nejlépe efilaãními nÛÏkami doku-
lata. Nad oãima lze ponechat del‰í ãi
krat‰í ofinku. Cel˘ stfiih musí pÛsobit
harmonicky a vyváÏenû a mûl by b˘t
proveden tak, aby pejska opticky zkra-
coval a dal vyniknout jeho pomûrnû
krátké a pevné stavbû tûla. 
K profesionálnímu psímu kadefiníkovi
nemusí pejsek vÏdy nutnû na cel˘ stfiih.
Je moÏné pejska objednat tfieba jen na
koupání, rozãesání a tzv. doúpravu, kdy
stfiihaã oholí ou‰ka, zastfiihne ofinku
a srst, která zasahuje do oãí, vystfiíhá srst
mezi pol‰táfiky, ve slabinách a pod ocás-
kem, zkrátí drápky a podobnû. ZáleÏí jen
na vás, jaké sluÏby pro svého miláãka
objednáte. Nebo si se stfiihem poradíte
doma sami?

Alena Divi‰ová

Vítûzn˘ pes na v˘stavû

Srst nûkdy dosahuje neuvûfiitelné délky

Stfiih dá vyniknout pevné stavbû tûlaStfiih „na vestíka“ 
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Držitelka prestižních ocenění 
ze střihačských soutěží:

* Nejlep‰í ãesk˘ stfiihaã roku 
1999, 2002 a 2005

* Best in Show Francie, âR,
·panûlsko

* OSTER Invitational Tournament
Grand Champion 2005

* Evropsk˘ ‰ampion 2004 a 2006
* Mezinárodní rozhodãí
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