Mûjte v‰echny trumfy na své stranû
Národní v˘stava masného skotu se blíÏí, a proto
chovatelÛm plemene belgické modrobílé pﬁedkládáme tento ãlánek, kde naleznou mnoho praktick˘ch
rad, jak pro soutûÏní pﬁehlídky ideálnû pﬁipravit svá
zvíﬁata.
Základním aspektem pro hodnocení pﬁi soutûÏích
je morfologie zvíﬁete. Stejnû tak mÛÏe mít na posuzování vliv jeho vzhled, to jak je upraveno. V tomto
ãlánku si zopakujeme rady, formulované Polem
Haufroidem (AWE-skupina CSB) bûhem semináﬁe
o technikách stﬁihu.

Mytí
Pﬁed stﬁíháním musí b˘t zvíﬁe celé umyto. Vytírání
dosucha zpÛsobuje vytrhávání chlupÛ tam, kde je
jich nejvíce potﬁeba (kde jich má zvíﬁe nedostatek).
Správné vyãi‰tûní srsti a dodání lesku mÛÏe vyÏadovat vícero mytí. Ideální je mytí o správnû stanoveném tlaku a teplotû. K samotnému mytí se pouÏívá
tvrd˘ kartáã, mûkk˘ kartáã ãi gumovou ‰krabku pouÏijeme k odstranûní pﬁebyteãné vody. DÛleÏité je
zcela vym˘t m˘dlo a nechat srst vyschnout.

Ocas
Stﬁíhat zaãínáme od ocasu. Nejprve urãíme napojení vzhledem k pánvi. Toto je doporuãeno pﬁedev‰ím kdyÏ je pánev naklonûná (‰ikmá), neboÈ ocas
má tendenci kopírovat její sklon.
Je dobré nechat srst na posledních centimetrech
koﬁene ocasu (tzv. ãupﬁinu). Funguje jako ukazatel
místa napojení ocasu.

Záì
·iroké a dÛkladné stﬁíhání dává vyniknout mohutnosti oháÀky. Dojem mohutné oháÀky vzbuzuje
odhalení (vystﬁíhání)
vrchního svalu. Dále
se zastavíme zpravidla u vrcholu ocasu,
utváﬁejícího obl˘ tvar
a zdÛrazÀujícího dojem sklonu pánve.
Z pohledu z boku
stﬁih pokraãuje k zádi a je veden podél
spodního ohraniãení svalu.

Stﬁíhání
U plemene belgické modré neexistují striktní pravidla co do úpravy zevnûj‰ku. Stﬁih by mûl b˘t uzpÛsoben danému jedinci. Úprava zevnûj‰ku patﬁí mezi
jeden z hlavních trumfÛ pﬁi hodnocení. Nesmí b˘t
pﬁehnaná. Mûl by zÛstat zachován pﬁirozen˘ ráz zvíﬁete.
Zvíﬁe nejprve zafixujeme v pﬁirozené a pohodlné
poloze. Pozice je dÛleÏitá pro získání správné symetrie stﬁihu. Srst mÛÏe b˘t zcela vyholena, pokud
nemusí b˘t zvíﬁe vystaveno nûkolik hodin na slunci.
Hlava a konec ocasu se nikdy nestﬁíhají. Hﬁebeny
musí b˘t co nejjemnûj‰í.
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Hﬁbet
Stﬁíhání krku zaãíná u koﬁene hlavy, aby se zastavilo pﬁed kohoutkem a plecí. Napnutí kÛÏe eliminuje
ﬁásnûní, coÏ ulehãuje stﬁíhání boãní ãásti. Stﬁíhání
krku konãí tam, kde zaãíná plec.

Svaly plece a Ïeber
Správné stﬁíhání by mûlo odhalit osvalení plece
a Ïeber. Zadní hranice tûchto svalÛ mÛÏe b˘t vyznaãena linií.

Vyholit srst
aÏ kam je to
moÏné pomáhá umocnit dojem ‰íﬁe. ·íﬁka
stﬁihu kohoutku mu musí dát
dojem ‰íﬁe, aniÏ
by zdÛraznila
oblast hﬁbetu (páteﬁe). Na hﬁbetû se vystﬁihává pruh
o ‰íﬁce nûkolika centimetrÛ.
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Hruì
Ostﬁíhání hrudi zvy‰uje dojem ‰íﬁe hrudi.

Îebra

Den D
Abychom se vyhnuli problémÛm s trávením
bûhem transportu, doporuãuje se den pﬁed soutûÏí
omezit krmení zvíﬁete (zejména sníÏit podávání
koncentrátÛ na minimum). Toto opatﬁení zároveÀ
umoÏÀuje, pokud je to potﬁeba, zmen‰it dojem povislosti ãi jin˘ch nedostatkÛ v Ïeberní oblasti. V den
soutûÏe nechte zvíﬁe jiÏ jen lehce oãistit, nanést
vosk (transparentní, prÛhledn˘) a poté srst vyãesat
kartáãem.

 Doporuãujeme 

Hlavním cílem je ukázat oblost Ïeber. Stﬁih musí
vycházet od Ïeberního svalu, aby se spojil s linií
osvalení oblého tvaru. Stﬁih spodní ãásti trupu zeslabuje dojem hloubky a zvût‰uje oblost Ïeber.
Konãetiny
Stﬁih konãetin umoÏÀuje zlep‰it dojem z konstituce a dát vyniknout osvalení zádû a plece.

Z doporuãení belgick˘ch odborníkÛ
je pro stﬁíhání nejvhodnûj‰í strojek
s oznaãením AESCULAP – jemnozub˘
(velikost zubÛ 505–508).

Závûr
Kvalita úpravy zvíﬁete a jeho pﬁedvedení pﬁi pﬁehlídce tvoﬁí v˘sledn˘ dojem, podle kterého se udûluje známka va‰emu chovu a poukazuje na va‰i profesionalitu. Obojímu by mûl b˘t vûnován stejn˘
dÛraz.
•
Kvalitní a dobﬁe pﬁipravené zvíﬁe = zaruãen˘ úspûch

Z ãasopisu Wallonie Elevages 5/2007 pﬁeloÏila Jana ¤ehoﬁová,
upravil Kamil Malát
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