K APITOLA I.

Co na sebe?
Oblékat či neoblékat – věčný paradox…
Nad užíváním oblečků se již dnes není potřeba pozastavovat. Mají ochrannou
funkci a kromě toho, že primárně zabraňují prostydnutí, dokážou například
u zraněného psa zamezit rozlízání rány. Oblékání psů vždy názorově rozděluje
lidi na dvě skupiny. Jedni tvrdí, že pes je zvíře, které oblékat nepotřebuje, druzí
upozorňují na fakt, že vlivem šlechtění a životem v přetopených bytech začali
být daleko choulostivější, a proto je potřeba zvýšit jim komfort v nepříznivých
podmínkách.
Obě skupiny mají v podstatě pravdu, musíme ale umět rozlišovat mezi velikostí, rasou psa a také přihlédnout k jeho stáří a zdravotnímu stavu.
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Nejprve je potřeba si uvědomit, zda máme plemeno, které oblékat potřebuje.
Majitele psů, kteří své miláčky oblékají, můžeme totiž s nadsázkou rozčlenit do
dvou kategorií:
a) ti, kteří zásadně oblékají své psy pouze do funkčních oblečků, do nichž
počítáme bundy, kombinézy, pláštěnky atd.;
b) ti, kteří v šatníku sáhnou i po něčem slavnostním, jako jsou narozeninové šaty pro fenku, vánoční set, případně motýlky pro pejsky, anebo
zkrátka po něčem, čím se výrazně odliší od ostatních.
Přestože se nejnovější módní výstřelky mění každým rokem, stejně jako je
tomu u lidí, před pořízením oblečku je nutné uvědomit si několik základních
věcí. Nejdůležitější je vybrat správnou velikost a je na našem uvážení, zda se
rozhodneme pro obleček na všechny čtyři packy, nebo jen na přední dvě.
Krejčovským metrem změříme psa a máme napůl vyhráno. Fatální chybou při
koupi totiž je vzít v potaz pouze jeho délku, či dokonce nakupovat oblečení
pouze podle rasy nebo váhy. Ačkoli nám mohou tyto údaje pomoci, rozhodně
nestačí k tomu, abychom zvolili vhodný obleček. Pro správné měření potřebujeme znát tři základní parametry, a těmi jsou délka, obvod hrudníku, který se
měří za předními packami, a obvod krku. Znát obvod krku je důležité především u plemen, která se vyznačují výraznou hrudí jako francouzský buldoček
nebo pitbul. Svým zákazníkům vždy radím, aby při výběru střihu pamatovali
na délku i obvod hrudníku, neboť každý pes má jiné tělesné dispozice, a nikdy
nelze vybírat jen podle vzhledu.
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Když známe míry, je vhodný čas zvážit, za jakým účelem obleček vybíráme.
Jestliže je to náš úplně první nákup anebo strojíme štěňátko, bude vhodné
rozhodnout se pro takový typ, který se navléká pouze na přední packy. Je nutné, aby byl lehký a ideálně pružný, například svetr. Ne každý pejsek se totiž
okamžitě sžije s tím, co mu oblékneme.
Pokud máme psa, který už přivykl oblékání, můžeme zkusit zvolit pevnější
a objemnější materiál, který je zároveň těžší. Jestliže se pes rozejde a následně
rozběhne, vše je v pořádku.
Jiným vodítkem, které by nám mohlo pomoci při výběru modelu, je zapínání.
Nejčastěji se setkáme s patentkami, zipy, suchými zipy a knoﬂíky. I zde je potřeba uvažovat, pro jaké plemeno obleček pořizujeme. Špatně se bude zapínat
zip bundy dlouhosrstému jezevčíkovi, tyto činnosti navíc vždy vyžadují určitou míru zručnosti a opatrnosti. Nesprávnou manipulací bychom mohli psa
vylekat nebo mu skřípnout kůži. Jakmile si však zvykne, pro oba, pejska i jeho
majitele, se tento úkon stane rutinou.
U krátkosrstého plemena je jednoznačně nejlepší volbou zip nebo suchý
zip, zvlášť když se na trhu objevily vesty se hřbetním zapínáním, což značně
usnadnilo jejich oblékání. Vesty jsou nyní nejžádanějším artiklem právě pro
snadnou manipulaci, protože je hravě dokážete obléci i v případě, že pejsek
odmítá spolupracovat.
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