
sy s krátk˘m pfiiléhav˘m
osrstûním postaãí nûkolikrát
t˘dnû vykartáãovat gumov˘m

nebo ‰tûtinov˘m hfieblem nebo
kovovou pilkou, které se nabízejí
v nûkolika tvarech, velikostech

a s rÛzn˘m rozmístûním zoubkÛ.
âetnost kartáãování pfiizpÛsobíme
Ïivotním podmínkám na‰eho 
psího miláãka. I u hladkosrst˘ch 
psÛ v‰ak platí: ãím ãastûj‰í 
péãe, tím lep‰í v˘sledek!

LÍNÁNÍ
Hladkosrstí psi línají dvakrát do roka,
obvykle na jafie a na podzim. Bûhem
línání srst nápadnû vypadává, takÏe
v tomto období se budeme ãesání
vûnovat urãitû ãastûji neÏ jindy. Línání
je zpÛsobeno hormonální ãinností
nûkter˘ch Ïláz, a tu ovlivÀují teplota
okolí a délka dne. Nûkdy pes líná témûfi
nepfietrÏitû, coÏ mÛÏe b˘t zpÛsobeno
tím, Ïe je drÏen v místnostech, kde se
v chladném poãasí hodnû topí. Îije tedy
s námi v pfietopeném bytû, kde je ãasto
i such˘ vzduch, a my se potom musíme
pot˘kat s problémem vypadan˘ch
chlupÛ, které jsou doslova v‰ude.
Línající srst má tendenci ulpívat
a jakoby se vetknout pfiedev‰ím do
textilií a je mnohdy velmi obtíÏné ji
odstranit. Nemal˘ vliv na línání mÛÏe
mít i kondice psa, v˘Ïiva a hormonální
v˘kyvy pfiedev‰ím u fen. Jedinou
moÏností, jak s tím bojovat, je pofiízení
kvalitní vyãesávací pomÛcky, kterou
budeme systematicky a dÛkladnû
pouÏívat. Velmi úãinné je, kdyÏ
neproãesáváme jenom po srsti, ale
zaãneme nejdfiíve pracovat krouÏiv˘mi
pohyby ruky, ve které drÏíme hfieblo
(tak jako kdyÏ hfiebelcujeme konû), a aÏ
na závûr srst uhladíme po srsti, tj. od
hlavy ke ‰piãce ocasu, packy dolÛ.
Hladkosrstí psi mívají mûkkou
a senzitivní kÛÏi, takÏe se snaÏíme ãesat
efektivnû, ale vÏdy tak, abychom
nesprávnou pomÛckou nebo
nesprávnou technikou pejska
neporanili. Na závûr mÛÏeme 
pouÏít napfiíklad kus flanelové látky, 
kterou srst vyle‰tíme, nebo 
i nûkter˘ ze speciálních olejÛ 
urãen˘ch pro zv˘‰ení lesku psí srsti.

KOMBINOVANÁ SRST
Psi s kombinovanou srstí mají jednak
velmi krátkou, hustou a hladkou srst
v obliãeji a na pfiedních stranách
nohou, jednak krat‰í, hustou podsadu
a pfiiléhající nebo zvlnûné pestíky na
tûle, a potom také dlouhé, bohaté
prapory na hrudi, zadní stranû pfiedních
konãetin, zadní stranû stehen a spodní
stranû ocasu. Typick˘mi pfiedstaviteli
psÛ s takov˘m typem srsti jsou tfieba
flat coated retrívr, zlat˘ retrívr,
dlouhosrst˘ jezevãík nebo border kolie.
I takto osrstûné psy je tfieba dÛkladnû
proãesávat, neboÈ del‰í srst tvofiící
prapory má tendenci k plstûní
a zacuchávání se. DÛkladnû ji proto
proãesáváme kovov˘m hfiebenem
s dlouh˘mi, na koncích zakulacen˘mi
zuby. Nesmíme zapomínat ani na srst
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Péãe o hladkou srst, jakou mají napfiíklad,  
boxer, dobrman, mops, labradorsk˘ retrívr
a dalmatin,  je pfiirozenû nejsnadnûj‰í. 
Neznamená to v‰ak, Ïe ji mÛÏeme úplnû vynechat.

Péče o psy s hladkou
a kombinovanou srstí
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mezi prsty, která má rovnûÏ tendenci
plstnatût a zachytávat na sobû rÛzné
neãistoty, napfiíkladostny, kousky 
vûtviãek nebo suchou trávu. I zde si
vystaãíme s kovov˘m hfiebenem nebo
kartáãem v závislosti na délce srsti.
Obecnû platí: ãím del‰í srst, tím 
del‰í zuby hfiebene, a naopak.
Hustou srst s podsadou na tûle psa je
ideální vyãesávat kartáãem jak proti
srsti, tak i po srsti, a to pfiedev‰ím
v období línání, které stejnû jako
u hladkosrst˘ch plemen psÛ 
probíhá dvakrát do roka. 
V období línání budeme ãesat
podstatnû ãastûji, ideálnû kaÏd˘ den.
Nejenom proto, abychom psímu
koÏichu pomohli zbavit se odumfielé
srsti a tím cel˘ proces urychlili. 
Pádn˘m dÛvodem bude pfiedev‰ím 
pfii souÏití se psem v bytû jistû 
i to, Ïe línající srst má opût 
schopnost ulpívat v‰ude a na v‰em. 

¤ADA PO ¤ADù 
Dlouhé prapory proãesáváme 
tzv. fiadu po fiadû. To znamená, 
Ïe srst pfiidrÏujeme volnou rukou

a oddûlujeme od srsti, kterou právû
ãe‰eme. VÏdy dbáme na to, abychom se
doãesali aÏ ke kÛÏi a nepokraãovali
k dal‰í fiadû chlupÛ, dokud nám 
hfieben nebude volnû procházet 
srstí, na které právû pracujeme. 
Tak postupujeme na v‰ech místech
s del‰í srstí, a to jak po srsti, tak i proti
ní. Nezapomínáme ani na místa, kam je
hor‰í pfiístup nebo kde to je psu ménû
pfiíjemné, jako jsou napfiíklad vnitfiní
strany zadních nohou nebo místa za
u‰ima. Nebudeme-li mít na nûkterém
místû srst správnû vyãesanou, hfieben
zacuchanou srstí volnû neprojde
a zadrhne se o pfiípadné uzílky
a plstûnce. Ty vznikají právû
nevyãesáním odumfiel˘ch chlupÛ, které
nevypadnou, ale zamotají se do zdravé
srsti. Vytvofií se jeden uzlík, na kter˘ se
postupem ãasu navaluje dal‰í a dal‰í
srst, aÏ dojde ke zplstnatûní cel˘ch
ploch a „dred“ je na svûtû. Jedinû
dÛkladn˘m ãesáním lze vzniku
neÏádoucích plstûncÛ pfiedejít.
Mûjme na pamûti, Ïe aÈ uÏ budeme
peãovat o jakéhokoliv psího kamaráda,
musíme vÏdy postupovat trpûlivû
a nûÏnû! Odmûnou nám bude krásnû
a zdravû vypadající mazlíãek
s nezacuchanou a lesklou srstí.

RomanaDivi‰ová

Pfií‰tû se budeme vûnovat v˘bûru
správn˘ch kartáãÛ a hfiebenÛ 
a také správné psí kosmetiky.
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Ukázka gumového oválu
vhodného na hladkosrsté psy

Proã peãovat o srst?
PRAVIDELN¯M KARTÁâOVÁNÍM
A âESÁNÍM DOCÍLÍME:
● odstranûní mrtv˘ch 

a odumfiel˘ch 
chlupÛ, neãistot a prachu,

● u praporcÛ dlouhé srsti 
pfiedejdeme zacuchání 
a zplstnatûní srsti, 

● kontrolujeme stav kÛÏe 
a pfiítomnost eventuálních 
neÏádoucích parazitÛ 
(blechy, klí‰Èata),

● masírujeme kÛÏi,
● usnadÀujeme a podporujeme 

rÛst nové srsti,
● pomáháme pfiirozen˘m 

olejÛm, které se nacházejí 
v srsti, aby se rozprostfiely 
po celé délce chlupu, ãímÏ 
docílíme lesknoucí se 
a zdravû vypadající srsti.
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Krajská v˘stava psÛ 
v‰ech plemen

(mimo loveck˘ch) spojená s
Oblastní v˘stavou 

plemene nûmeck˘ ovãák
Klatovy, 18. června 2006

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 
I.: 29. 4. 2006
II.: 20. 5. 2006

Pfiihlá‰ky a propozice:
Hana Archmanová, Za Beránkem 762,

339 01 Klatovy 2, 
tel. 605 720 251
Srdeãnû zveme

XI. SLEZSKÁ V¯STAVA PSÒ
6. 5. 2006

ve Sportovnû rekreaãním areálu v Hluãínû

Souãástí krajské v˘stavy jsou klubové v˘stavy 
se zadáním CAC a KV pro plemena:

ãeskoslovensk˘ vlãák, faraonsk˘ pes a plemena
Klubu málopoãetn˘ch dogovit˘ch plemen.

Klubové v˘stavy s CAC pro plemena:
praÏsk˘ krysafiík, americká akita, maltézsk˘

a boloÀsk˘ psík a Evropa Shih tzu klub.
Speciální v˘stava pro: coton de Tuléar

V˘stava je pfiístupná pro v‰echna plemena, vãetnû
nûkter˘ch teriérÛ, rhodesk˘ch ridgebackÛ 
a dalmatinÛ, mimo NO a lovecká plemena.

Informace a pfiihlá‰ky:
V˘stavní v˘bor, NádraÏní 9, 747 11 Kozmice, 

tel./fax 595 032 121, 737 870 480

SALON PRO PSY
ROMANY DIVIŠOVÉ

KOR UNOVAČNÍ 7,
170 00 PRAHA 7 - LETNÁ
TEL. +420 728 368 384

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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