
ostupnû se budeme zab˘vat ãesá-
ním, koupáním a su‰ením, v˘bû-
rem správné kosmetiky, o‰etfiová-

ním tlapek a drápÛ a dal‰ími bûÏn˘mi
ãinnostmi, které provádí vût‰ina pejska-
fiÛ, ale ne kaÏd˘ si s nimi ví rady. 

Pravidelnost a dÛslednost
Na úvod se budeme vûnovat kartáãování
a ãesání dlouhosrst˘ch a kadefiav˘ch ple-
men psÛ. KaÏd˘, kdo si pofiídí psa s dlou-
hou nebo kadefiavou srstí, jako je tfieba
pudl, bi‰onek, bedlingtonsk˘ teriér apod.,
musí poãítat s kartáãováním a ãesáním,
které zabere urãit˘ ãas. Nejsnadnûj‰í cesta
jak udrÏet srst psa v kondici  je pravidelná

péãe o ni. Jedinû pravidelností, ‰etrn˘m
pfiístupem a dÛsledností ve v˘chovû psa
na tento úkon pfiivykneme tak, Ïe ho zaã-
ne brát jako pfiíjemn˘ záÏitek.
Kartáãováním a ãesáním odstraÀujeme
ze srsti mrtvé a odumfielé chlupy, neãis-
toty a prach, pfiedcházíme zacuchání
a plstnatûni srsti a zároveÀ kontrolujeme
stav kÛÏe a odhalíme pfiípadnou pfiítom-
nost neÏádoucích parazitÛ (blechy, klí‰Èa-
ta). A nejenom to: kÛÏi tak masírujeme
a podporujeme rÛst nové srsti. Pfiiro-
zen˘m olejÛm, které se nacházejí v srsti,
umoÏÀujeme, aby se rovnomûrnû rozpro-
stfiely po celé délce chlupu, ãímÏ docílíme
lesknoucí se a zdravû vypadající srsti.

AÏ na kÛÏi
Zaãneme tím, Ïe psa postavíme na stÛl
s neklouzav˘m povrchem, napfiíklad
pokryt˘ dekou. Je jen na nás, jestli zaãne-
me psa ãesat nejdfiíve na hlavû a skonãí-
me u zadních tlapek, nebo naopak. Na
koneãn˘ v˘sledek to nemá Ïádn˘ vliv.
Od poãátku ãe‰eme dÛkladnû, aÏ ke
kÛÏi. âasto se stává, Ïe majitelé sv˘m
psÛm uãe‰ou srst pouze tzv. „po vr‰ku“,
coÏ znamená, Ïe uãe‰ou jen konce chlu-
pÛ a neprooãe‰ou se hloubûji. Pes pak
sice mÛÏe vypadat uãesanû, ale má
v pofiádku jen koneãky a mezi tûmito
naãesan˘mi konci srsti a kÛÏí se nachází
nespoãet mal˘ch zacuchan˘ch uzílkÛ
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Česání a kartáčování
Právû jste se zaãetli do nové rubriky, která vás bude pravidelnû seznamovat se základy péãe
o va‰e psí miláãky. Úkolem tûchto pravideln˘ch ãlánkÛ nebude udûlat z vás profesionálního
psího kadefiníka, ale co moÏná nejvíce vám pfiiblíÏit a hlavnû ulehãit péãi o va‰eho psa. 

Proãesávání
bi‰onka
kovov˘m
hfiebenem
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nebo v hor‰ím pfiípadû jeden velk˘ plást
plsti. Dal‰í ãastou chybou je to, Ïe pes je
uãesán pouze tam, kde to jde snadno
(vût‰inou na hlavû a zádech), a na místa
kam se kartáãem hÛfi dostáváme (slabi-
ny, za u‰ima, v podpaÏí, vnitfiní strany
nohou) se „zapomíná“. 

âesání po fiadách
Technika pouÏívaná pfii ãesání pfieváÏné
vût‰iny dlouhosrst˘ch a kadefiav˘ch ple-
men je tzv. ãesání po fiadách. Tak naz˘vá-
me oddûlování neuãesané srsti volnou

rukou od srsti, kterou právû kartáãujeme
kartáãem, a její pfiidrÏování. Srst vyãesá-
váme opravdu fiadu po fiadû a vÏdy dbáme
na to, abychom se doãesali aÏ ke kÛÏi
a nepokraãovali k dal‰í fiadû chlupÛ,
dokud nám kartáã nebude volnû prochá-
zet srstí, na které právû pracujeme. To
provádíme na v‰ech místech nejprve po
srsti, a poté také proti srsti, a sice nejprve
kartáãem a následnû kovov˘m hfiebenem.
Ten nám rovnûÏ slouÏí jako na‰e zpûtná
kontrola. Nebudeme-li mít srst na nûkte-
rém místû dobfie vykartáãovanou, hfieben
zacuchanou srstí snadno neprojde, ale
zadrhne se o uzlíky a zplstnatûlá místa. 

Boj s plstûnci
Plstûnec je zachumlaná masa chlupÛ pev-
nû drÏících u sebe. Vzniká nevyãesáním
odumfiel˘ch chlupÛ, které nevypadnou,
ale zamotají se do zdravé srsti. Vytvofií se
jeden uzlík, na kter˘ se bûhem krátké
doby nabaluje dal‰í a dal‰í srst, aÏ dojde
ke zplstnatûní cel˘ch ploch. Známe mno-
ho typÛ plstûncÛ, nûkteré lze rozãesat
a odstranit snadnûji, jiné hÛfie. ZáleÏí na
kvalitû srsti daného plemene i jedince.
Nûkteré typy srsti plstnatí snadnûji neÏ
jiné. Napfiíklad srst bi‰onka, pudla, kokra
nebo kníraãe se mÛÏe zaplstit tak, Ïe je
velice ‰patnû rozãesatelná. Stejnû na tom
jsou psi s dlouhou srstí jako napfiíklad ‰i–
cu, maltézáãek nebo lhasa apso. Kromû
nedÛsledné nebo vÛbec Ïádné péãe
mohou mít na plstûní vliv i prach, static-
ká elektfiina, vlhkost a tfiení zpÛsobené

pohybem psa. Prach a rÛzné neãistoty
mají tendenci srst slepit a zacuchat stejnû
jako statická elektfiina (proti té mÛÏeme
pouÏít rÛzné druhy kondicionérÛ). Dal‰í
velk˘ problém je vlhkost. JestliÏe zvífie
není dÛkladnû a pravidelnû kartáãováno,
staãí jakákoliv vlhkost (koupání, ranní
rosa, sníh, plavání), a srst u nûkter˘ch
plemen prakticky nelze rozãesat. Jakmile
jen lehce zacuchaná srst navlhne
a uschne bez ãesání, zaãne se chovat
v podstatû jako vlnûn˘ svetr vypran˘
v teplé vodû nebo usu‰en˘ v su‰iãce na
prádlo. Jednotlivé chlupy se shluknou
a vznikne extrémnû pevn˘ plstûnec.
Rozãesání takto pevnû zacuchané srsti je
témûfi nemoÏné a pro psa velice bolesti-
vé!!! Jen si pfiedstavte, Ïe by vám chtûl
nûkdo z vlasÛ vyãesávat dredy! Jedin˘
moÏn˘ zpÛsob jak psa takov˘ch plstûncÛ
zbavit je jeho oholení elektrick˘m stroj-
kem témûfi dohola, protoÏe srst plstnatí
rovnou od kÛÏe. Je to vÏdy lep‰í neÏ pro
psa velmi bolestivé pokusy o vyãesávání,
které zpravidla konãí absolutní nechutí
zvífiete k jakékoli péãi o srst.
Dal‰í moÏnou pfiíãinou plstûní mÛÏe b˘t
tfiení srsti v dÛsledku pohybu psa. Takto
zaplstûnou srst vût‰inou pozorujeme za
u‰ima, na nohách (pfiedev‰ím vnitfiních
stranách) a na zadku. Dal‰í typick˘m mís-
tem pro vznik plstûncÛ je místo pod
obojkem.
Jedinû dÛkladn˘m kartáãování správnou
technikou se dá vzniku neÏádoucích
plstûncÛ pfiedejít a zabránit. 

Jak ãasto?
Pokud postupujeme správnû, kartáãování

dvakrát aÏ tfiikrát t˘dnû by mûlo staãit.
âetnost ãesání závisí samozfiejmû také na
plemeni a kvalitû srsti daného jedince. Je
lep‰í uãesat psa dÛkladnû tfieba jen jed-
nou t˘dnû, neÏ kaÏd˘ den jen na povrchu,
aniÏ byste se proãesali aÏ ke kÛÏi. 
Mûjte jen vÏdy na pamûti, Ïe je tfieba pra-
covat systematicky a s citem, tak, aby se
péãe o srst va‰eho psího kamaráda ne–
stala pro nikoho z vás noãní mÛrou.
Pfií‰tû se budeme vûnovat ãesání ostat-
ních typÛ srsti a v˘bûru správn˘ch hfie-
benÛ a kartáãÛ. Romana Divi‰ová

Îádná ãást tûla nesmí b˘t
opomenuta. âesání pfiední
nohy u ãerného pudla. 
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âesání po fiadách

Dokonale upraven˘ pudl na soutûÏi.
Rozhodãí pfiemûfiuje délku srsti. 

SP 02/06 30-31 Salon  16.1.2006 21:43  Stránka 31


