SP 12/06 62-63 Salon 10d 13.11.2006 7:49 Stránka 62

PÉâE O PSY

Psí salon krásy 10. díl

Rozdíl mezi
ostﬁíhanou
a neostﬁíhanou
tlapkou je
znaãn˘

PŘIROZENÁ psí tlapka: typy na střih
V období podzimních plískanic a ranních ros, kdy se na mokrou srst nabaluje písek
a prach, ale také v zimû, jakmile napadne sníh, nastává ãas pro ostﬁíhání srsti na tlapkách.

P

okud jste se rozhodli provést to
sami doma, v dne‰ním dílu salonu
vám poradím jak na to. Není to
zase tak sloÏité.

Proã stﬁíhat tlapky?
DÛvodÛ k tomu je hned nûkolik.
1. zdravotní dÛvody – jiÏ v pﬁedminulé
ãásti jsme si ﬁekli, jak dÛleÏité je vystﬁíhání zaplstûné srsti mezi prsty a pol‰táﬁky.
Plstûnce a pﬁíli‰ mnoho srsti mezi pol‰táﬁky psí tlapky zadrÏují vlhkost, coÏ
zpÛsobuje podráÏdûní kÛÏe. Dále se
v zarostlé tlapce mÛÏe velmi snadno
zachytit trn, osten, asfalt nebo Ïv˘kaãka,
coÏ psovi velmi znepﬁíjemní chÛzi
a mÛÏe to b˘t i bolestivé. Nepohodlí pﬁichází i v zimû, kdy se na srst nalepí sníh,
kousky ledu a sÛl z posypan˘ch chodníkÛ
a silnic,
2. hygienické dÛvody – na peãlivû vystﬁíhan˘ch tlapkách vám vá‰ pes domÛ
nedonese zdaleka tolik ‰píny, prachu, písku a bahna,
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3. estetické dÛvody – kaÏdé plemeno má
ve standardu dáno, jak má jeho tlapka
vypadat. Stﬁíháním mÛÏeme docílit poÏadovaného vzhledu a samozﬁejmû upravené psí tlapky lépe vypadají.

Jak vytvoﬁit pﬁirozenû
vypadající tlapku?
Typick˘m kandidátem na úpravu a vytvo-

ﬁení pﬁirozenû vypadajících psích tlapek
jsou napﬁíklad plemena zlat˘ retrívr nebo
anglick˘ ãi irsk˘ setr.
Jejich tlapky mohou vypadat i pﬁed úpravou témûﬁ perfektnû, ale jejich vzhled
mÛÏe také po‰kozovat nûkolik del‰ích
chlupÛ trãících mezi prsty nebo tlapky
hustû porostlé dlouhou srstí, která zakr˘vá jejich tvar. AÈ uÏ je to tak ãi onak,
budeme se úpravou snaÏit docílit pﬁirozeného vzhledu, bez zubÛ po nÛÏkách.
Tvar tlapky bude ováln˘, podobn˘ koãiãí
tlapce s velmi dobﬁe klenut˘mi prsty.

Spodní strana tlapky

Ukázka vyãesávání psí
tlapky kartáãem

Zaãneme s vystﬁíháním srsti mezi pol‰táﬁky. PouÏijeme k nûmu malé nÛÏky,
nejlépe s kulatou ‰piãkou, nebo v ideálním pﬁípadû strojek na psí srst. Ten velice
doporuãuji pouÏít pﬁedev‰ím z bezpeãnostních dÛvodÛ, neboÈ jím psa nelze
poranit tak snadno jako nÛÏkami. Upravovat budeme vÏdy ãistou a suchou
srst. Jednak to jde podstatnû lépe a také si
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Vyãesávání tlapky kartáãem

netupíme stﬁihací hlavice nebo nÛÏky,
které pouÏíváme.
Strojek se stﬁihací hlavicí nastavenou
v rozmezí mezi 1, 2 aÏ 0, 25 mm uchopíme jednou rukou jako tuÏku a manipulujeme s ním zlehka, bez velkého tlaku.
Druhou rukou zvedneme psí tlapku. Je
vÏdy lep‰í zaãít od zadních nohou a zvedat tlapku smûrem vzad jen do té v˘‰e,
jak je to pro psa pﬁíjemné. Rozhodnû se
vyvarujeme zvedání psí tlapky nad úroveÀ kyãle a v‰elijakého vytáãení do stran.
To je totiÏ psu velmi nepﬁíjemné a nutíme
ho tak k tomu, aby se nám snaÏil vy‰kubnout nebo se po nás dokonce ohnal.
PomÛÏeme si prsty ruky, kterou tlapku
drÏíme, a to tak, Ïe budeme prsty vkládat
z druhé strany mezi psí prsty a tím si
celou tlapku jakoby rozevﬁeme. Vytvoﬁíme tím pro sebe relativnû rovnou plochu, kterou lze snadnûji ostﬁíhat, a celou
akci tím i urychlíme.
Stejnû se budeme snaÏit manipulovat
s kÛÏí mezi prsty psí tlapky v pﬁípadû, Ïe
k vystﬁíhávání pouÏíváme nÛÏky. S nÛÏkami pracujeme velmi opatrnû a stﬁíháme radûji dál od kÛÏe, abychom psa
neporanili.
Vystﬁíháme srst pouze mezi pol‰táﬁky
a dbáme na to, abychom nestﬁihli i do srsti na stranách tlapky. To platí pﬁedev‰ím
v pﬁípadû, pouÏíváme-li strojek s touto
velmi nízkou stﬁihací hlavicí.

Vystﬁíhávání strojkem mezi pol‰táﬁky

rovn˘mi nebo efilaãními (prostﬁíhávacími, zubat˘mi) nÛÏkami. Ty drÏíme ve
správném úhlu ke psí tlapce a proti srsti
smûrem nahoru ostﬁíháme v‰echnu dlouhou srst. Poté zvedneme loket tak, aby
nÛÏky byly soubûÏnû s tlapkou. Zvednutím svého loktu zabráníme nadmûrné-

mu vystﬁíhání srsti nahoﬁe mezi prsty,
ãímÏ bychom mohli docílit nepûknû
vypadající, rozevﬁené tlapky. Ostﬁíháme
dlouhou srst na stejnou délku, jakou má
srst v˘‰e na pﬁední stranû tlapky.
Je-li tlapka opravdu hodnû zarostlá, ostﬁíháme ji také kolem dokola, abychom
docílili oválného tvaru.
KdyÏ jsme se stﬁíháním u konce, celá
tlapka by mûla vypadat velmi pﬁirozenû
a úhlednû, tak jako by srst narostla právû
v takové délce, na jakou jsme ji ostﬁíhali.
Skvûl˘m pomocníkem k dosaÏení tohoto
cíle jsou efilaãní nÛÏky, které se dají pouÏít na jak˘koliv typ srsti.
Upravíme také srst kolem lÛÏka drápÛ,
aby byl celkov˘ vzhled tlapky opravdu
úhledn˘. Potom tlapku nûkolikrát pﬁeãe‰eme a zkontrolujeme tak ãistotu stﬁihu.
Znovu zastﬁihneme v‰e, co se nám podaﬁilo vyãesat a z tlapky pﬁeãnívá.

Nezapomínat na paty!
Nûkterá plemena mívají také nadmíru
zarostlé paty. Pﬁed stﬁíháním této ãásti
psí nohy opût pouÏijeme kartáã (fini‰ák)
a naãe‰eme srst proti srsti smûrem nahoru. Pomocí nejlépe efilaãních nÛÏek
nasmûrovan˘ch ‰piãkami smûrem dolÛ
ke stolu zastﬁihneme pﬁeãnívající srst.
Stejnû jako s tlapkou srst nûkolikrát
bûhem stﬁíhání pﬁeãe‰eme, abychom
docílili hladkého a rovného stﬁihu.
Romana Divi‰ová
I NZERCE

Stﬁíhání srsti

Foto Romana Divi‰ová

Vrchní strana tlapky
Dále budeme pracovat na srsti na vrchní
stranû tlapky. Znovu uchopíme tlapku do
ruky a drÏíme ji tak, abychom se na ni
dívali zepﬁedu. Naãe‰eme srst kartáãem
(nejlépe fini‰ákem) nahoru, tj. proti smûru rÛstu srsti, také srst mezi prsty vyãe‰eme nahoru. Nyní zaãneme stﬁíhat mal˘mi

Stﬁíhání zadní strany tlapky
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