
ozhodnutí, zda psa necháme volnû
uschnout, nebo ho budeme féno-
vat, se odvíjí od typu srsti. ZáleÏí

také na tom, zda psa pfiipravujeme na
v˘stavu, nebo pro bûÏn˘ Ïivot.

Vysou‰ení fénem
V domácím prostfiedí pravdûpodobnû
sáhneme po ruãním fénu na vlasy.
Zapneme ho na mírnou nebo stfiední tep-
lotu, nikdy ne na nejvy‰‰í stupeÀ tepla,
aby nedo‰lo k pfiesu‰ení srsti, ke vzniku
statické elektfiiny a k popálení kÛÏe.
Pokud je ná‰ pes na su‰ení fénem zvykl˘
a klidnû stojí nebo leÏí na boku, mÛÏeme
fén jednou rukou drÏet a druhou psa
kartáãovat. Jedná-li se o psa neklidného
nebo o ‰tûnû, je lep‰í k procesu fénová-
ní pfiizvat dal‰í osobu, která bude drÏet
fén, zatímco my budeme srst kartáãovat.
Mysleme na to, Ïe se ‰tûnûtem nebo
neklidn˘m psem je nutné postupovat
pomalu, nejprve ho zvyknout na zvuk
fénu, teprve poté opatrnû zaãít s fénová-

ním zadních konãetin a postupnû se pfie-
souvat blíÏ k hlavû a u‰ím zvífiete.
Nezapomeneme svého psa chválit a mlu-
vit na nûj klidn˘m hlasem.

Plemena s hladkou srstí
Plemena s krátkou a hladkou srstí mÛÏe-
me za normálních okolností nechat jen
tak volnû uschnout na vzduchu. I u nich
v‰ak mÛÏeme pouÏít fén, pfiedev‰ím

pokud je chladno nebo chceme-li proces
usychání urychlit. Fénovaní u tûchto psÛ
není tak nutné a podstatné jako u ple-
men s kadefiavou a dlouhou srstí.

Plemena s dlouhou srstí
Plemena s dlouhou a polodlouhou srstí
fénujeme pfiedev‰ím z toho dÛvodu, aby-
chom docílili naãechrané a provzdu‰nûné
srsti. ZároveÀ tím pfiedcházíme vzniku
zplstnatûl˘ch míst, která by se v srsti
mohla objevit, pokud by nebyla správnû
vykartáãována a zároveÀ vyfénována.
PouÏijeme ruãní fén a nejlépe „pin kar-
táã“, kter˘m proãesáváme srst tzv. fiadu
po fiadách se souãasn˘m fénování dané-
ho místa. Je ideální postupovat systema-
ticky, nejlépe zaãít tam, kde má pes srst
nejkrat‰í, a postupnû pokraãovat po
celém tûle, aniÏ bychom nûjaké místo
vynechali. 
Neménû dÛleÏitá je dÛkladnost. Pracujte
vÏdy tak, abyste nepokraãovali s fénová-
ním dal‰ího místa, dokud to pfiede‰lé
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Po správném ‰amponování, dÛkladném opláchnutí a vytfiení psí
srsti ruãníkem pfiichází na fiadu su‰ení. Ani to není jen tak. 
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Fénováním
pfiedcházíme
vzniku
podobn˘ch
plstûncÛ 
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nebude opravdu suché a dÛslednû pro-
ãesané. Jedinû tak docílíte poÏadované-
ho v˘sledku.

Plemena s kadefiavou srstí
Kadefiavá srst, pfiedev‰ím má-li b˘t dále
upravovaná stfiiháním, se musí fénovat
a zároveÀ ãesat tzv. fini‰ákem opravdu
dÛkladnû. Budete-li takovou srst proãesá-
vat proti srsti fiadu po fiadû (vÏdy po
mal˘ch ãástech ) a zároveÀ ji ve stejném
místû fénovat, srst uschne nejenom rych-
leji, ale bude rovná, ply‰ová a daleko jed-
nodu‰eji se bude stfiíhat. Toto nataÏení
srsti je velice dÛleÏité, protoÏe jedinû
rovnou srst je moÏné dobfie a kvalitnû
ostfiíhat. Pokud bychom tento typ srsti
nechali uschnout pfiirozenû, bez jakého-
koliv kartáãování a fénování, bude kudr-
natá, zvlnûná a stfiíhat se bude velice
obtíÏnû. Opût musíme pracovat systema-
ticky. Zaãneme u míst, kde je srst nejkrat-
‰í, aby se nestalo, Ïe nám uschne sama
dfiíve, neÏ se k ní dostaneme. Nezapo-
meneme ani na místa, kam se s kartáãem
hÛfi dostáváme: na podpaÏí, vnitfiní stra-
ny nohou, na srst za u‰ima. V‰echna tato
místa je potfieba vyãesat a zároveÀ vyfé-
novat. Nepfiesouváme se na dal‰í místo,
dokud nebude srst, na níÏ jsme právû
pracovali, opravdu dÛkladnû suchá a pro-
ãesaná. Kdybychom srst dÛkladnû nevy-
su‰ili a pfiesunuli se dál, kudrny by se
okamÏitû vrátily a v mokré srsti by se
mohly vytvofiit plstûnce! S fini‰ákem pra-

cujeme jemnû, aby nedo‰lo k po‰krábání
a poranûní kÛÏe. Stane-li se, Ïe nûkteré
místo samo uschne dfiív, neÏ se k nûmu
dostaneme, je dobré mít po ruce plasto-
vou láhev s ãistou vodou a rozpra‰ova-
ãem a srst postfiíkat, aby se opût namo-
kfiila a my abychom ji mohli okamÏitû
vyfénovat. Jen dobfie ostfiíhanou a vyfou-
kanou srst lze kvalitnû ostfiíhat!
Na pfiípravû srsti pfied samotn˘m stfiíhá-
ním opravdu velmi záleÏí. Dobfie pfiipra-
vená srst je polovinou úspûchu kvalitnû
ostfiíhaného psa.

Techniky su‰ení 
pouÏívané v salonech
V dobfie vybaven˘ch psích salonech
a stfiíhárnách najdete v dne‰ní dobû
celou fiadu nejrÛznûj‰í techniky pouÏíva-
né k su‰ení psÛ. 
K nejoblíbenûj‰ím a profesionály nej-
pouÏívanûj‰ím patfií velké fény s vyso-
k˘m v˘konem, které lze pouÏít na v‰ech-
ny typy srsti. Su‰í tak, Ïe velk˘m tlakem
vzduchu ze srsti vyhánûjí vlhkost. Tyto
fény v˘raznû redukují ãas potfiebn˘ k usu-
‰ení psa.
Fény na podstavci se podobají ruãním
fénÛm. Jsou ov‰em v˘konnûj‰í, dají se
postavit a vût‰inou b˘vají umístûné na
podstavci s koleãky, takÏe se dají dobfie
pfiemísÈovat.
Existují také su‰ící boxy, do kter˘ch se
zvífie umístí a ve kter˘ch mírnû proudí
vzduch. Tyto boxy jsou vhodné pfiede-
v‰ím pro hladkosrsté a krátkosrsté psy
a dále potom pro psy s velmi hustou srs-
tí, která pfii su‰ení nevyÏaduje souãasné
kartáãování.
K profesionální péãi o psí zákazníky
dnes koupání a su‰ení psÛ neodmysli-
telnû patfií, existují salony, kde vám psa
neupraví, pokud ho pfiedtím sami nevy-
koupají a nevysu‰í.
V zahraniãí jde o praxi zcela bûÏnou
a spousta psích zákazníkÛ dochází do
salonu právû kvÛli této procedufie. Po-
kud si tedy na celou proceduru sami

netroufáte, mÛÏete v‰e pfienechat profe-
sionálÛm a a bez práce mít skvûle vypa-
dajícího psa. Romana Divi‰ová 

V pfií‰tím díle vás provedeme 
základy psí hygieny.
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