
nad vám pomÛÏeme k tomu, abys-
te pfii koupi zbyteãnû netápali
nebo nesáhli úplnû vedle. V̆ bûr

totiÏ není úplnû jednoduch˘. 

Kartáãe
Kartáãe se vyrábûjí v rÛzn˘ch velikostech
a typech. NejpouÏívanûj‰í jsou tzv. fini‰á-
ky, pin (jehlicové) kartáãe a gumové kar-
táãe. Nejãastûji pouÏívan˘ fini‰ák se
nabízí v rÛzn˘ch velikostech, v rovném
nebo prohnutém provedení, pfiípadnû
s velmi hustû posazen˘mi zahnut˘mi
kovov˘mi drátky. Tento kartáã je jednou
z nejuniverzálnûj‰ích pomÛcek
urãen˘ch ke kartáão-
vání psí srsti
a mÛÏe-
me

ho pouÏít témûfi u v‰ech plemen s v˘jim-
kou tûch se srstí zcela krátkou a hlad-
kou, jako jsou tfieba boxer nebo dal-
matin. Naopak se jedná o ideální
pomÛcku pro psy s hustou vlnitou,
kudrnatou a dlouhou srstí, jako jsou
bi‰onek, pudl, kokr‰panûl, ale v˘bornû
vyãe‰e podsadu i u alja‰ského mala-
muta nebo nûmeckého ovãáka. 
Je dÛleÏité pfiipomenout, Ïe kovové
drátky u kvalitního fini‰áku by mûly
b˘t na pohmat mûkké, jemné a poddaj-
né. Ty, které jsou tvrdé a tuhé, vhodné
nejsou, protoÏe mohou psu zpÛsobit
poranûní kÛÏe.
Pin neboli jehlicov˘ kartáã je obzvlá‰tû
vhodn˘ pro psy s dlouhou spl˘vavou srs-
tí. DokáÏe srst dÛkladnû proãesat, aniÏ by
ji poniãil. Dlouhé rovné kovové zuby mají
zaoblené konce, aby se zamezilo poranû-
ní a po‰krábání kÛÏe. Jsou v˘borné na
dlouhou spl˘vavou srst a pro v˘stavní
jedince s dlouhou hedvábnou srstí, napfií-
klad afgánské chrty, maltézáky nebo jork-
‰írské teriéry.
Gumové kartáãe jsou rovnûÏ nabízeny
v rÛzn˘ch velikostech a s rÛzn˘m roze-
stavûním a typem gumov˘ch zubÛ. Jsou
znamenitou pomÛckou pro vyãesávání
hladkosrst˘ch psÛ. Ale nejen to. Ce-
logumové kartáãe jsou uÏiteãné také pfii

koupání velk˘ch plemen
psÛ s rÛzn˘m

typem srsti, protoÏe s jejich pomocí
lze velice dobfie a snadno vmasírovat
‰ampon do psí srsti.
Dal‰í typy pouÏívan˘ch kartáãÛ jsou dla-
Àov˘ kartáã na teriéry, ‰tûtinové kartáãe,
vyãesávací rukavice.

Hfiebeny
Hfiebeny b˘vají rÛznû dlouhé, husté,

fiídké, s rukojetí nebo bez ní.
Nejlep‰í hfiebeny b˘vají vyro-

beny z chromu nebo mûdi
pokryté teflonem a mívají
zaoblené zuby, aby
nemohly po‰krábat
a poranit kÛÏi. Jedním
z nejoblíbenûj‰ích hfie-
benÛ je celokovov˘
hfieben bez rukojeti,
kter˘ má jednu polo-
vinu hust˘ch a jednu
polovinu fiídk˘ch zu-
bÛ. Dal‰ím velmi oblí-

ben˘m hfiebenem je
hfieben s dlouh˘mi, fiídce

nasázen˘mi zuby, kter˘ je
v˘bornou pomÛckou pfii
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Kartáče, hřebeny... jak se v tom vyznat?

S

Ukázky rÛzn˘ch
typÛ hfiebenÛ

Gumové kartáãe mohou
mít rÛzn˘ tvar

Zde vidíme pomÛcky na
vyãesávání podsady 
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Fini‰áky,
pin kartáã
a dlaÀov˘
kartáã na
teriéry

V dne‰ní dobû je na trhu nepfieberné mnoÏství rÛzn˘ch hfiebenÛ, kartáãÛ,
profiezávacích hfiebenÛ, vyãesávacích rukavic a podobnû. Dnes vás seznámíme
se základními a nejpouÏívanûj‰ími typy pomÛcek na ãesání a údrÏbu psí srsti.
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ãesání dlouhé, husté srsti. Obecnû lze
fiíct, Ïe ãím del‰í a hust‰í srst pes má, tím
del‰í a fiid‰í zuby by mûl mít hfieben,
a naopak ãím krat‰í a fiid‰í srst, tím krat-
‰í a hust‰í zuby.

Vyãesávaãe podsady
Náãiní vhodné na vyãesávání podsady je
vyrábûno v nejrÛznûj‰ích tvarech a veli-
kostech. Napfiíklad vyãesávací ãepel sestá-
vá z dlouhé ohebné kovové ãepele s koÏe-
nou nebo umûlohmotnou rukojetí na
obou koncích. Zoubkovanou ãepel mÛÏe-
me drÏet buì obûma rukama za kaÏd˘
konec zvlá‰È, nebo ji ohnout do tvaru
kapky a drÏet jednou rukou. Pfii správ-
ném zacházení se stává v˘bornou pomÛc-
kou pfii odstraÀování podsady napfiíklad
u akity, alja‰ského malamuta, nûmeckého
ovãáka nebo labradorského retrívra.

Hrabiãky na vyãesávání podsady jsou
vynikajícím typem pomÛcky u línajícího
psa. Mívají dfievûnou, kovovou nebo
plastovou rukojeÈ a speciálnû tvarované
krat‰í zuby, které dokáÏou vyãesat lína-
jící podsadu.
Vhodn˘m nástrojem na vyãesávání pod-
sady mÛÏe b˘t i jemn˘ trimovací nÛÏ. 

Profiezávací hfiebeny
Profiezávací hfiebeny rÛzn˘ch typÛ se po-
uÏívají v kombinaci s kartáãem a kovo-
v˘m hfiebenem a jsou urãeny k odstranû-
ní zaplstûné srsti. Tyto nástroje mají
vût‰inou nûkolik z jedné strany velmi ost-
r˘ch zubÛ, které chuchvalec srsti profiíz-
nou a rozdûlí na nûkolik ãástí, jeÏ násled-
nû vyãe‰eme kartáãem a hfiebenem.
JelikoÏ profiezávaãe b˘vají ostré, je tfieba
s nimi pracovat skuteãnû opatrnû. 
Jak vidíte, na trhu je ãesacích pomÛcek
celá fiada. O tom, která z nich bude ta
nejvhodnûj‰í právû pro va‰eho psa, se
poraìte s chovatelem, odborn˘mi pro-
dejci, nebo pfiímo v nûjakém psím salo-
nu, kde vût‰inou vhodné pomÛcky také
prodávají.

Romana Divi‰ová
Pfií‰tû zavítáme do svûta psí kosmetiky.

Skvûl˘ profiezávací hfieben
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âe‰ka evropsk˘m ‰ampionem – CISEAUX D’OR INTERNATIONAL
První únorov˘ víkend se na jihu Francie
v malebném mûsteãku LA GRANDE MOTTE
se‰lo 180 stfiihaãÛ ze 13 zemí Evropy, aby
pomûfiili své schopnosti a dovednosti ve
stfiíhání a úpravû psÛ na jiÏ  9. roãníku
soutûÏe. V rámci leto‰ního Ciseaux d’Or
navíc probûhlo klání o titul EVROPSK¯
·AMPION, kter˘ kaÏdé dva roky udûluje
Evropská asociace stfiihaãÛ psÛ, a tak není
divu, Ïe úãast byla obrovská a mezinárod-
ní porota v ãele s Mijo Klein a Denis
Lorrain z Francie mûla plné ruce práce.
Podmínkou pro získání titulu Evropsk˘
‰ampion bylo startovat ve v‰ech tfiech
moÏn˘ch kategoriích. Ten, komu se poda-
fiío nasbírat nejvût‰í poãet bodÛ, automa-
ticky získá i titul.
Sobotní ráno po slavnostním zahájení
patfiilo trochu netradiãnû kategorii kokfii
a ‰panûlé. Zde pfievaÏovali pfiedev‰ím
ameriãtí a angliãtí kokr‰panûlé, na jejichÏ
úpravu byl ãasov˘ limit dvû a pÛl hodiny.
Jediná ãeská zástupkynû Romana
Divi‰ová do této kategorie nastoupila
s místní vypÛjãenou fenkou amerického
kokra a i pfiesto, Ïe to byl její první start
v této kategorii, si vedla skvûle a nakonec
obsadila tfietí místo.
Spolu s upravovateli loveck˘ch plemen
své ‰tûstí ráno pokou‰eli je‰tû zaãáteãní-
ci, ktefií mûli stejn˘ ãasov˘ limit a stfiíha-
li jakékoliv plemeno dle svého uváÏení.
Po polední pauze pfii‰la na fiadu katego-
rie ostatních a kfiíÏencÛ spolu s kategorií
teriérÛ upravovan˘ch trimováním. Diváci
mohli sledovat umûní stfiihaãÛ v tûchto
kategoriích opût dvû a pÛl hodiny, jen
kadefinice, která upravovala erdelteriéra,
mûla na trimování o pÛl hodiny déle.
V kategorii ostatních a kfiíÏencÛ bojovala
Romana s fenkou bi‰onka Kájou a tuto

kategorii zaslouÏenû vyhrála. Veãer se
v‰ichni zúãastnili galaveãefie, která se
i s tancem protáhla do pozdních noãních
hodin, a to uÏ tu bylo nedûlní dopoled-
ne, kdy se konala samostatná soutûÏní
kategorie bodovû nezapoãítávána do
Evropského ‰ampionátu Meli-Melo, otev-
fiená v‰em psím plemenÛm a kfiíÏencÛm.
Bylo zde k vidûní nûkolik jork‰írÛ, ‰icu
a ostatních plemena, která bûÏnû chodí
do salonÛ, i kdyÏ dle standardu by se
vlastnû stfiíhat nemûla. Ke slovu pfii‰la
pfiedev‰ím fantazie.
Odpoledne patfiilo „královské“ kategorii
pudlÛ, která se vÏdy tû‰í nejvût‰í úãasti
,a ani tady tomu nebylo naopak. 52 pudlÛ
v‰ech barev, velikostí a stfiihÛ spolu se
sv˘mi kadefiníky zcela zaplnilo prostorn˘
sál. V této kategorii stfiíhala Romana vlast-
ního ãerného pudla Nikiho, se kter˘m
v tak obrovské konkurenci vybojovala

skvûlé druhé místo. V nedûlní podveãer
probûhlo závûreãné finále, pfiedávání krás-
n˘ch medailí, vyhlá‰ení Best in Show
Ciseaux D’or, kter˘m se stala Magali
Delaye z Francie s erdelteriérem, a vyhlá-
‰ení vítûze Evropského ‰ampionátu. Titul
EVROPSK¯ ·AMPION s nejvût‰ím poãtem
22 bodÛ obhájila Romana Divi‰ová z âes-
ké republiky. 
ÚroveÀ celé soutûÏe byla vynikající, sjela
se celá evropská ‰piãka stfiihaãÛ a pro ty,
ktefií toho ani po nároãném víkendu nemû-
li dost a je‰tû se chtûli nûco nauãit, byl
navíc na celé pondûlí pfiipraven workshop
na téma stfiíhání bi‰onka s Romanou
Divi‰ovou, kter˘ mûl stejnû jako celá sou-
tûÏ obrovsk˘ ohlas. Romana Divi‰ová

Díky manÏelÛm Pokorn˘m a chovatelce
Helenû Holoubkové z Tfiebíãe za laskavé
zapÛjãení bi‰onkÛ.
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