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PÉâE O PSY

Psí salon krásy 7. díl

Co se v mládí naučíš...
BlíÏí se vá‰ velk˘ den a chystáte se k chovateli pro vytouÏené ‰tûÀátko? NezapomeÀte
se pﬁi koupi nového kamaráda zeptat také na zpÛsob péãe o jeho srst a kÛÏi.

Z

odpovûdn˘ chovatel vám jistû velice rád poradí jak peãovat o psí
koÏich, jaké kartáãe a hﬁebeny koupit a kdy pﬁípadnû zaãít se stﬁíháním ãi
trimováním.
V ideálním pﬁípadû vám také názornû
pﬁedvede jak ãesat, doporuãí provûﬁenou
kosmetiku a profesionální salon, kde vám
s péãi o srst pomohou.
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Pﬁivykání na péãi o srst
·tûÀata je jiÏ od útlého vûku tﬁeba zvykat
na pravidelnou péãi o jejich srst. Od dvou
mûsícÛ, kdy si ‰tûÀátko donesete domÛ,
pravidelnû, nejlépe kaÏd˘ den, vûnujte ãas
také ãesání a kartáãování. Musí si zvyknout a tuto proceduru zaãít povaÏovat za
samozﬁejmost, která bude patﬁit k jeho
bûÏnému Ïivotu. Vûﬁte, Ïe je velká chyba

nechávat tento nácvik na pozdûji, kdy
bude ‰tûnû star‰í nebo bude mít del‰í
srst. Mohlo by se stát, Ïe pozdûji bude
pes reagovat utíkáním, ohánûním se
a kousáním kartáãe, hﬁebene nebo i va‰í
ruky. Tak jak budete ‰tûnû vychovávat
a uãit napﬁíklad pﬁivolání, je tﬁeba ho
vychovávat a zvykat i na ãesání a urãitou
manipulaci s jeho tûlem. Máte-li tu moÏ-
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Kdy stﬁíhat a koupat?
Je‰tû dnes mnohá kynologická publikace
nedoporuãuje koupat ‰tûnû dﬁíve neÏ
v pÛl roce. MÛj názor je takov˘ (vycházím
i ze zku‰eností nasbíran˘ch v zahraniãí),
Ïe pouÏijeme-li kvalitní ‰ampon, ideálnû
urãen˘ pro ‰tûÀata, dÛkladnû ho spláchneme, aniÏ by psovi nateklo do oãí, nosu
a u‰í (ty zacpeme kouskem vaty), a nenecháme-li ho prochladnout (k dÛkladné-

mu vysu‰ení pouÏijeme fén a ‰tûnû pﬁedev‰ím v chladném poãasí drÏíme v bytû,
dokud neuschne, a i nûkolik hodin poté),
není nutno se koupání obávat ani
u mal˘ch ‰tûÀat.
První koupel ãasto pﬁedchází hlavnû
u kadeﬁav˘ch plemen (bi‰onek, pudl)
a nûkter˘ch teriérÛ (jork‰ir, bedlington)
prvnímu celému stﬁíhání. Tak napﬁíklad
u pudla vût‰inou nejdﬁíve ostﬁíháme

„Štěňata je již
od útlého věku
třeba zvykat
na pravidelnou
péči o srst.“
zhruba ve dvou aÏ tﬁech mûsících strojkem ãení‰ek a paciãky a ve vûku ãtyﬁ aÏ
pûti mûsícÛ celé tûlo. Dnes velmi oblíben˘ jork‰irsk˘ teriér ve vûku zhruba tﬁí
mûsícÛ potﬁebuje oholit ‰piãky u‰í, aby
nebyly zatûÏovány dlouhou srstí a nepadaly dolÛ, mÛÏe se také ostﬁíhat pﬁed
oãima, ve slabinách a pod ocáskem
a podle hustoty a kvality srsti a také
v závislosti na roãním období pak kolem
pátého mûsíce vûku cel˘ (mám teì pﬁirozenû na mysli jork‰iry, kteﬁí nebudou
chodit na v˘stavu a majitelé je chtûjí stﬁíhat nakrátko).
Jiná situace je u teriérÛ, kteﬁí se upravují
trimováním. Tam je nutné vyãkat na
správn˘ okamÏik, kdy ‰tûnûcí srst zaãne
sama vypadávat, coÏ b˘vá zhruba ve tﬁech
mûsících. Má-li srst dobré dispozice, bude
mít ‰tûnû pod vypadávající srstí uÏ krátkou, ale pevnou srst. Pﬁesn˘ ãas pro první stﬁíhání nebo trimování jakéhokoliv
plemene nelze pﬁesnû urãit. VÏdy závisí
na kvalitû a dispozicích srsti daného
jedince a klimatu. Obecnû lze ov‰em ﬁíct,
Ïe ãím dﬁíve zaãneme, tím lépe, protoÏe
odstraníme mûkkou ‰tûnûcí srst a dáme
prostor pro rÛst nové a kvalitnûj‰í.
NezapomeÀte také stﬁíhat drápky a kontrolovat stav u‰í a pﬁedev‰ím zvukovodÛ,
jestli nedochází k zánûtu. Drápy pﬁedev‰ím u ‰tûÀat mal˘ch plemen rostou
pomûrnû rychle a jsou velice ostré, takÏe
je dobré je vãas ostﬁíhat, aby nedocházelo k bolestivému vytáãení pﬁerostlého
drápu nebo celého prstu.
âím více se toho ‰tûnû v raném vûku
z oblasti péãe o srst nauãí, tím lépe: ne
nadarmo se ﬁíká: co se v mládí nauãí‰, ve
stáﬁí jako kdyÏ najde‰. Romana Divi‰ová
I NZERCE

nost, postavte malé nebo stﬁednû velké
‰tûnû na stÛl, ideálnû speciálnû urãen˘
pro tento úãel (velká plemena uãte na
zemi) a dejte mu vÏdy stejn˘ povel, napﬁíklad „StÛj! âe‰eme!“ apod.
Zaãnûte ãesat a zároveÀ vyÏadujte, aby
vá‰ pes klidnû stál a nechal si vzít do ruky
a vyãesat postupnû v‰echny ãtyﬁi tlapky,
chytit se za ãení‰ek, uãesat hlavu apod.
Pokud sebou zaãne vrtût, sedne si nebo
lehne, okamÏitû ho znovu postavte,
dÛraznû zopakujte povel a pokraãujte
v ãesání. Nikdy nepﬁestávejte ãesat, jestliÏe se po vás ‰tûnû oÏene nebo zaãne bezdÛvodnû kvílet a kÀuãet. Pokud byste pﬁestali, ‰tûnû by brzy zjistilo, Ïe pokud
spustí, vy pﬁestanete, a pﬁí‰tû by se tak
snaÏilo va‰i ãinnost pﬁeru‰it. Zaãne-li
tedy kvílet a ohánût se, pﬁeru‰te tuto jeho
neÏádoucí ãinnost hlasit˘m a dÛrazn˘m
povelem Fuj! Nesmí‰!, znovu ho postavte, dejte znovu povel „âe‰eme!“ a pokraãujte. DrÏí-li ‰tûnû, pochvalte ho konej‰iv˘m hlasem a po chvilce odmûÀte
pamlskem, aby si péãi o svÛj zevnûj‰ek
spojilo s nûãím pﬁíjemn˘m a v budoucnu
bralo ãesání jako pﬁíjemn˘ ãas, kdy se mu
jeho páníãek vûnuje. Vhodnou odmûnou
za trpûlivost pﬁi ãesání mÛÏe b˘t i procházka nebo hra s jin˘m psem. Vá‰ pejsek
si tak ãesání spojí s nûãím pﬁíjemn˘m
a pﬁí‰tû se bude o to víc tû‰it.
Pes se mÛÏe nauãit pﬁi ãesání samozﬁejmû i leÏet. Ideální je, aby umûl obojí, jak
stát, tak leÏet, ale pro psy, kteﬁí se budou
v budoucnu stﬁíhat ãi trimovat, je stání
v pﬁirozeném postoji nutností.
Nelze ostﬁíhat psa, kter˘ leÏí na stole
a není zvykl˘ stát, nebo sebou kroutí jak
ÏíÏala!
Nejenom Ïe by v˘sledn˘ stﬁih nebyl stejn˘ na obou stranách psa a bez zubÛ, ale
hlavnû by mohlo dojít k poranûní neklidného psa ostr˘mi nÛÏkami.
Takov˘ nácvik manipulace se psem se nám
vyplatí také pﬁi ostatních procedurách,
jako jsou otírání oãí, ãi‰tûní u‰í, vyndávání
klí‰Èat apod. Pes prostû musí pochopit, Ïe
jeho tûlo není jenom jeho a Ïe pokud ho
obãas nûkdo zlehka chytí napﬁíklad za packu nebo ãenich, nic se nedûje a není to
povel k panice ani agresivitû.

