Srst samojeda
Srst samojeda je dvojího druhu. Tvoří ji podsada, která v zimě hřeje a v létě chrání před sluncem. Je
krátká, měkká, jemná, velmi hustá. Dále pak srst tvoří pesíky, jde o srst dlouhou, tvrdou, na koncích
s leskem. Je to srst krycí, která chrání před deštěm, větrem a jinými povětrnostními vlivy. Pesíky
jsou lehce promaštěné a tvoří ochranný vnější filtr. Jakýkoliv zásah do struktury srsti narušuje
ochranné účinky, které srst má. Srst samojeda se nestříhá, pokud to není nutné z hlediska
zdravotního, např. problémy s kůží anebo po kastraci, kdy může být srst neudržovatelná. Samojed
se nestříhá ani na výstavy, každý takový jedinec by měl být dle výstavního řádku ČMKU vyloučen
z posuzování.
Je potřeba si uvědomit, že samojed pochází ze Sibiře, ze země, kde byl stále sníh a mráz, tudíž
neměl možnost se ušpinit od bláta, jako v našich podnebných podmínkách. Jeho srst je uzpůsobena
chladnému mrazivému podnebí, ale také tomu, že není potřeba ji koupat, pouze vyčesávat či jinak
odstraňovat mrtvou línající srst.
Asi těžko původní obyvatelé Sibiře své psy koupali při teplotě v -20°C, vyčesávali je kartáči nebo
dokonce foukali fénem. Tím, že srst byla hlavně funkční, tedy poměrně krátká, nikoliv vlnitá nebo
splývající, bylo i období línání lépe snesitelnější, většinou srst sama vypadala. V těchto podmínkách
srst nelínala tak intenzivně a rychleji dorůstala.
Chov samojeda v dnešní době s sebou přináší nejen výstavy, kdy je nutné samojeda koupat, ale
také časté blátivé počasí. A nechováme samojeda proto, aby byl někde špinavý zastrčený ve výběhu,
v kotci nebo dokonce kleci, chceme se s ním pomazlit i doma. Je tedy nutné ho vykoupat.
Při časté účasti na výstavách se pes koupe častěji. Dochází k narušení přirozeného filtru, kůže
změkne, srst přestane mít ochranou funkci a při nedostatečném vysušení v období línání může dojít
k zapaření kůže. Po koupání je potřeba pořádně samojeda vysušit, ideálně vyfoukat fénem, mladší
jedinci se zbaví vody v srsti poměrně snadno častým otřepáváním. Starší jedince je potřeba vysušit
intenzivněji, přeci jen jejich fyzička jim až tolik nedovoluje se otřepávat. Navíc věkem se stává srst
hustější a delší. Pokud se po vykoupání vytvoří zplstnatělé plochy v srsti, je třeba srst vysušit a
vyčesat okamžitě. Pod těmito plochami zůstane kůže vlhká a velmi rychle, otázka i několika hodin,
se tvoří hot-spoty, zapařeniny na kůži, které mohou dosahovat plochy několika 10cm2.
Samojedi velmi rádi hrabou díry a pokud má samojed přístup i na gauč a do postele, nebudete ho
tam zvát s nánosy bahna, Je možnost naučit ho opláchnout si packy a břicho např. v kýblu s vodou,
nebo ve sprchovacím koutě. Koupání podvozku, jak se říká, není na škodu a samojedík bude raději
s vámi doma s čistým podvozkem než celodenně zavřený v kotci se špinavým podvozkem.
V srsti se udržuje hodně prachu a ideální k udržení čisté srsti je nejen kartáčování, ale také foukání.
Fénem vyfoukáte mokrou srst, ale i srst zaprášenou a srst línající.
Péče o srst feny i psa je různá. Fenka většinou hárá 2x ročně, vždy po 3-4 měsících po hárání
dojde k línání. V létě je línání intenzivnější, v zimě mírnější. Většinou vylínají během pár dnů, srst
se vyčesává po chuchvalcích. Srst před línáním začne odumírat, může začít i lehce žloutnout. Po
vyčesání staré línající srsti působí na samojedovi srst opět bíle a čistě. Pokud se takto u fen děje 2x
ročně, není potřeba koupat vůbec. Srst má schopnost sama se čistit a regenerovat. Pokud fenka má
štěňata, dojde opět 3-4 měsíce po hárání, tedy zhruba 2 měsíce po narození štěňat k mohutnému
línání, kdy vylíná úplně na kůži, zůstanou jen dlouhé pesíky a i ty postupně vylínají. Fence doroste
nová krásná, většinou malinko delší a hustší srst, než byla srst původní.
Psi línají dá se říct od dubna do podzimu, může být souvislost s prostředím, ve kterém žijí, zahrada
nebo gauč, i s kvalitou krmení. Někdy začnou ztrácet srst postupně jakoby po chlupech, není možné
nějaké celkové vyčesání. Tady je rozdíl u bytových psů, kdy majitelé češou psy častěji, právě aby
po bytě neztráceli příliš srsti a u psů, žijících na zahradě. Zde majitelům ztráta srsti nevadí a pes
postupně dospěje do fáze, kdy pustí svůj kožich v chuchvalcích a vlastně jej můžete vyčesat za pár
hodin, nebo vyfoukat starou srst fénem.

Rozdílná je péče o kastrované jedince. Po kastraci vlivem změny hormonů dochází i ke změně
struktury srsti. Srst se stává delší, hustější, málo líná, tedy se hůře vyčesává. Opět je rozdíl u těch,
kteří jsou šlechtěni pro srst, zde je stav srsti téměř neudržitelný bez pomoci stříhání či prořezávání
(furminátor) srsti. U jedinců s normální standardní srstí se dá období po kastraci zvládnout
hřebenem bez problémů.
Obecně tedy platí pro kvalitu a hlavně funkčnost srsti samojeda, čím méně koupání, tím lépe.
Srst samojeda musí snést vysoké mrazy, tepla i déšť a sníh. Častým koupáním tuto funkci srst ztratí,
srst se zjemní, otevře, tzn. úplně lehce se dostanete na kůži. Takto upraveného samojeda by srst před
vysokým mrazem nebo deštěm neochránila. Samojed má tak hustou podsadu, že se jen stěží
dostanete přímo na kůži a to je důvod, proč působí jako ochrana před povětrnostními vlivy. Pokud
prší, samojedovi kapky po srsti stékají, nedojde k promáčení. Vykoupaný samojed v dešti během
chvilky kompletně promokne.
Pokud soužití se samojedem v dnešní době vyžaduje koupání (samojedy si velmi často pořizují lidé
do bytů) není to na škodu, jen je potřeba v období línání srst řádně vysušit. Bohužel dnes se
samojedi šlechtí pro délku srsti a ztrácí se kvalita, a to může mít vliv na udržování čistoty srsti.
Krátká hustá podsada s dlouhými pesíky se udržuje lépe, než srst jednolitá, jedné délky, měkká,
vlnitá, splývající, lehce plstnatící. Záleží na vašich prioritách, buď budeme mít čistého, bílého,
vykoupaného samojeda doma na gauči anebo šťastné hrabající prasátko na zahradě, avšak i
prasátku je potřeba srst pročesávat
Zákaz kopírování bez souhlasu! Veškeré informace jsou podloženy našimi více než 20ti letými zkušenostmi získanými
během přímého soužití s našimi samojedími chlupáči
(c) Renata Piskacisová

Samojed má srst dvojího typu: krátká, hustá, měkká podsada působící jako izolace a dlouhé, tvrdé
pesíky s leskem na koncích působící jako ochrana před vnějšími povětrnostními vlivy.

Totožná fena: 1 rok života, po vylínání po štěňatech, dorůstající srst po štěňatech, 3letá, 5letá a
7letá

Samojedí bahňáci aneb co nové páníčky čeká a nemine.

Péče o srst formou kartáčování nebo foukání je nezbytná, občasná koupel také neuškodí.

