
ûdci zab˘vající se správnou v˘Ïi-
vou psÛ se stále pokou‰ejí pro-
zkoumat a vypoãítat potfieby psÛ,

pokud jde o bílkoviny, tuky a uhlovoda-
ny, vlákninu, minerální látky a vitaminy.
Nûkteré bílkoviny jsou kvalitnûj‰í a lépe
stravitelné neÏ jiné. V̆ znam nenasyce-
n˘ch mastn˘ch kyselin je dnes dÛleÏit˘m
tématem i v lidské v˘Ïivû.
A tak závisí na celé fiadû sloÏek, zda je
krmivo vhodné pro psa obecnû, ale pfie-
dev‰ím zda optimálnû pokr˘vá potfieby
psa ve zvlá‰tních situacích, ve kter˘ch se
pes nachází. 
Napfiíklad psi, ktefií prodûlali tûÏké one-
mocnûní a jsou na cestû k uzdravení, ko-
jící feny nebo „sportovnû aktivní“ psi
potfiebují – stejnû jako psi v aktivní zá-

chranáfiské sluÏbû – podstatnû více ener-
gie a také bílkovin neÏ „normální“ domá-
cí psi. Toho ov‰em nedosáhneme jen pro-
st˘m zvy‰ováním krmné dávky. Krmivo
musí b˘t lépe stravitelné a musí obsaho-
vat dostateãné mnoÏství kvalitních bílko-
vin a doplÀkov˘ch minerálÛ. Pro majitele
je velmi obtíÏné, aby dosáhl u krmiva,
které pfiipravuje sám, optimálního sloÏe-
ní. Zvlá‰tû tûÏké je dosáhnout potfiebné
energetické hustoty krmiva a lep‰í stravi-
telnosti bílkovin. Proto se doporuãuje,
aby majitel pro svého psa, kter˘ se
momentálnû nachází ve fázi „vysokého
v˘konu“, obstaral hotové krmivo s odpo-
vídajícím speciálním sloÏením. Paleta
nabízen˘ch produktÛ je velmi pestrá.
Názvy krmiva dosahují od „Aktivity“ aÏ

po „Energy“ a tímto zpÛsobem vypovída-
jí jednoznaãnû o tom, Ïe jsou urãeny pro
psy, ktefií mají z nûjakého dÛvodu zv˘‰e-
nou potfiebu energie. 
Tûmito krmivy bychom rozhodnû nikdy
nemûli dlouhodobû krmit psy se zcela
normální potfiebou energie, protoÏe by
silnû pfiibírali na váze.
Obdobím, ve kterém musí tûlo podávat
zcela mimofiádn˘ v˘kon, je také období
intenzivního rÛstu psa. I zde se v‰ak uka-
zuje, Ïe optimální v˘kon nemusí vÏdy
znamenat v˘kon maximální. Po dlouhou
dobu se lidé snaÏili poskytnout organis-
mu mladého psa co nejvût‰í mnoÏství
energie i bílkovin. Oba tyto komponenty
jsou rozhodnû tfieba, aby si rostoucí pes
mohl vybudovat svalovou hmotu a aby
byly uspokojeny prudké procesy látkové
v˘mûny bûhem rÛstu psa. Proto bychom
vÏdy mûli zaãít i malá ‰tûÀata krmit krmi-
vem urãen˘m právû pro nû, protoÏe má
ideální sloÏení co do energie i bílkovin.
Mezitím se ov‰em ukázalo, Ïe pfiíli‰ rych-
l˘ rÛst u velk˘ch plemen psÛ s sebou
nese celou fiadu rÛstov˘ch problémÛ
s kostmi i klouby. Na úsloví „rostoucí pes
by mûl hladovût“ je tedy zrnko pravdy.
KdyÏ se ‰tûnû vyvine v mladého psa, je
vhodné pfiejít od krmiva urãeného pro
‰tûÀata na krmivo oznaãované obvykle
jako „Junior“ – a u velk˘ch plemen s pfií-
domkem „Large Breed“. Tato hotová
krmiva obsahují ve správném pomûru
kromû pfiimûfiené energetické hustoty ta-
ké potfiebné minerály. Napfiíklad správn˘
pomûr vápníku s fosforem v krmivu je
základním pfiedpokladem zdravého rÛs-
tu kostí – a u krmiva, které si budeme pfii-
pravovat sami, dosáhneme ideálního
pomûru jen stûÏí.
Optimální v˘kon psa se v‰ak ukazuje také
v tom, Ïe se doÏívá co moÏná nejvy‰‰ího
vûku za souãasnû dobrého celkového
zdravotního stavu. K dosaÏení tohoto cíle
pfiispívá moderní veterinární medicína.
Nikdy bychom v‰ak v této souvislosti ne-
mûli podceÀovat ani podstatn˘ vliv krme-
ní. Rozhodnû se vyplácí podávat psovi
v kterékoliv Ïivotní fázi krmivo s ideál-
ním sloÏením. Pak je zaruãen optimální
pomûr minerálÛ – a ten je dÛleÏit˘m pfied-
pokladem co nejlep‰ího v˘konu svalo-
v˘ch i nervov˘ch bunûk psa. Bílkoviny
v pfiimûfieném mnoÏství a dobré kvalitû
umoÏÀují dobrou funkci ledvin a jater.
A balastní látky jsou dÛleÏité pro správ-
nou funkci stfiev. Dokonce celou fiadu
poruch funkcí vnitfiních orgánÛ, zpÛso-
benou onemocnûním, lze kompenzovat
podáváním vhodné diety a dosáhnout tak
jejich optimálního v˘konu i za ztíÏen˘ch
podmínek. Ag

V

10 SVùT PSÒ 2/05

V¯ÎIVA

Fo
to

 M
in

er
va

Optimální v˘kon a v˘znam krmení

Jsi tím, co jíš
Je‰tû pfiednedávnem krmili lidé své psy prostû tím, 
co jim zbylo od stolu nebo v kuchyni. Dnes ale 
víme, Ïe mezi základní pfiedpoklady dobrého zdraví 
a v˘konnosti psÛ patfií mimo jiné také pfiimûfiené krmení.

Pro majitele
je tûÏké, 
aby dosáhl
u doma
pfiipraveného
krmiva
optimálního
sloÏení
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