
si velk˘ch plemen do 45 kg dospíva-
jí ve vûku 12 aÏ 18 mûsícÛ, rÛst kon-
ãí v 18 mûsících. Psi plemen obfiích

nad 45 kg dospívají ve vûku 15 aÏ 24 mûsí-
cÛ, rÛst je je‰tû pomalej‰í do 18 mûsícÛ,
ale v˘voj kostry konãí aÏ ve 2 letech.
Kondice a vzhled jsou závislé na vybudo-
vání silné, mohutné a pevné kostry.
Vût‰ina tûchto plemen má sklon k velmi
rychlému rÛstu a s tím souvisejí zdravot-
ní rizika. Rizikové je období od 3. mûsíce,
kdy nastává aÏ pfiekotn˘ rÛst a mnoho
majitelÛ si myslí, Ïe musí více krmit, a zvy-
‰ují proto krmnou dávku, coÏ je zásadní
chyba. Nadmûrn˘ pfiísun energie totiÏ
zpÛsobuje pfiíli‰ velkou rychlost rÛstu
v pomûru ke správnému v˘voji kostry 
Nejvy‰‰í rychlost rÛstu a vyvrcholení
energetického pfiíjmu (na základû meta-
bolické hmotnosti tûla) dosahuje vût‰ina
velk˘ch a obfiích plemen v ‰estém mûsíci
vûku. RÛst pokraãuje, i kdyÏ pomalej‰ím
tempem, do dvanácti aÏ dvaceti mûsícÛ
(v závislosti na plemeni) aÏ do dosaÏení
hmotnosti dospûlého jedince.  Nadmûrná
hmotnost ‰tûnûte vede v období kolem 5.
aÏ 6. mûsíce vûku k nadmûrné zátûÏi pohy-
bového aparátu – pfiedev‰ím kostí, vazÛ
a ‰lach. DÛsledkem tohoto stavu jsou pro-
‰láplé packy (tzv. medvûdí tlapy), kulhání,
v˘voj dysplazie kyãelního kloubu a posto-
jové abnormality. Na v˘voj onemocnûní
mají vliv pfiedev‰ím dûdiãnost (v˘bûr
zdrav˘ch rodiãÛ), prostfiedí a v˘Ïiva. 
Dal‰ím zásadním faktorem v˘Ïivy ‰tûÀat
uveden˘ch plemen je správn˘ pfiísun váp-
níku. Ve snaze pejskovi pro správn˘ rÛst
„pfiilep‰it“ podává vût‰ina majitelÛ ‰tûÀa-
tÛm rÛzné pfiípravky a krmné doplÀky
s vysok˘m obsahem vápníku do jinak jiÏ
vyváÏené potravy pro ‰tûÀata. Pro mladé-

ho psa velkého plemene není problémem
nedostatek vápníku (kfiivice se jiÏ témûfi
nevyskytuje), ale s jeho nadbytkem si ‰tû-
nû nedokáÏe poradit. Následkem pak
b˘vají v˘‰e zmínûná onemocnûní skeletu.
Jak nízk˘, tak i vysok˘ pfiíjem vápníku
vede ke zv˘‰enému v˘skytu poruch v˘vo-
je kostry v prÛbûhu rÛstu. 
Prakticky to znamená, Ïe jak nadbyteãné
mnoÏství i perfektnû vyváÏené stravy
nebo podávání doplÀkÛ obsahujících
vápník zvy‰uje u velk˘ch a obfiích plemen
riziko poruch rÛstu. 
Kombinace granulí a domácí stravy není
vhodná, protoÏe naru‰í optimální hladi-
ny látek v granulích. Pokud ‰tûnû dostává
pfiíli‰ mnoho vápníku, hrozí mu osteo-
chondróza. KdyÏ je ke kompletnímu
krmivu pfiidáváno maso, tedy vlastnû
nadbytek fosforu, kter˘ s sebou pfii vypla-
vování z organismu bere i vápník, mÛÏe
zase vzniknout odvápnûní, které vede
k v˘vojov˘m vadám. 
Kombinované krmení (granule a maso
s pfiíkrmem) je moÏné u rostoucích ‰tû-
Àat uplatÀovat pouze po vyladûní co do
skladby Ïivin, vitaminÛ a minerálÛ. 
Pokud se krmí kompletními krmivy, je
pfiidávání pamlskÛ s obsahem vitaminu
A a D a jin˘ch vitamino-minerálních pre-
parátÛ bez konzultace s veterináfiem
zakázáno.

V¯BùR KRMIVA
Aby va‰e ‰tûnû rostlo zdravû, sledujte tyto
charakteristiky krmiva:
● Men‰í obsah tuku (ménû energie) ke
sníÏení tempa rÛstu ‰tûÀat velk˘ch ple-
men, tím chrání ‰tûÀata pfied pfiebytkem
energie (optimálnû 10 aÏ 14 %). 
● SníÏená hladina proteinu a správn˘
pomûr proteinu a energie zajistí normál-
ní tûlesnou kondici (optimálnû 25- 28 %).
● SníÏená hladiná vápníku ( 0,9 % v su‰i-

nû) a fosforu, s optimálním pomûrem váp-
níku a fosforu k dosaÏení správného v˘vo-
je kostí (pro ‰tûÀata Ca : P je 1 aÏ 1,5 : 1). 
● Pfiídavek chondroprotektiv v krmivu
mÛÏe b˘t v˘hodn˘ k udrÏení zdravé
kloubní chrupavky. Jsou to její pfiirozené
stavební kameny a napomáhají udrÏovat
zdraví a pohyblivost kloubÛ (pfiípravky
Caniviton forte, Canvit Chondro Maxi,
Chassoton, Alavis, Fortiflex aj.) ¤ada
v˘robcÛ jiÏ dnes tyto látky pfiidává pfiímo
do granulí urãen˘ch pro tuto kategorii.
● Nezbytné vitaminy a minerály k pod-
pofie imunitního systému. 
● Vysoce kvalitní Ïivoãi‰né proteiny
k podpofie zdravého rÛstu svalÛ, nezbyt-
n˘ch orgánÛ, srsti a kÛÏe. 
● Zdroj vlákniny kter˘ pomÛÏe chránit
citliv˘ zaÏívací systém a tím zÛstane více
Ïivin ve va‰em ‰tûnûti. 

P¤ECHOD NA KRMIVO 
PRO DOSPùLÉ PSY
·tûÀata velk˘ch plemen dosahují dospû-
losti v 18 aÏ 24 mûsících Ïivota. V této
dobû je vhodné pfiejít na krmivo pro
dospûlé psy. V dobû pfiechodu je vhodné
míchat krmivo pro ‰tûÀata a krmivo pro
dospûlé psy zhruba po dobu t˘dne
a postupnû pfiejít na nové.

KTERÁ KRMIVA
Z vlastních zku‰eností jak osobních, tak
hlavnû pracovních mohu nûkterá kom-
pletní krmiva doporuãit, ale rovnûÏ
mohu fiíci, která krmiva jsou absolutnû
nevhodná pro velká a gigantická plemena
psÛ. Moje doporuãení pfiitom vÏdy bude
vycházet z terénních zku‰eností. 
Z tohoto dÛvodu jsou v sortimentu
mnou nejãastûji doporuãovan˘ch a nabí-
zen˘ch krmiv pro ‰tûÀata velk˘ch a gi-
gantick˘ch plemen psÛ krmiva (LB Pup-
py) Hill’s a Pro Pac, dále pak Eucanuba,
Purina Proplan a K 9.

MVDr. Anna Horáãková, chovatelská
stanice pyrenejského horského psa Blatka
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V¯ÎIVA

Péãe o velkého psa

Zásady výživy štěňat velkých a obřích plemen psů
V poslední dobû se stávají velmi oblíben˘mi nûkterá z velk˘ch a obfiích plemen psÛ (napfiíklad zlat˘
retrívr, labradorsk˘ retrívr, rhodesk˘ ridÏbek, irsk˘ vlkodav, velká pastevecká plemena, molossové apod).
Noví majitelé si v‰ak ãasto nevûdí rady s jejich v˘Ïivou. Péãe o velkého psa je ãasovû i finanãnû nároãná.

Poãet denních krmn˘ch dávek

do 4 mûsícÛ 3 – 5 dávek
4 – 6 mûsícÛ 3 dávky 
6 – 18 mûsícÛ 2 dávky
18 a v˘‰e 1 – 2 dávky
VÏdy je nutná dostupnost 
ãerstvé ãisté vody.

Pro prevenci vzniku onemocnûní
a správn˘ rÛst platí tyto zásady:

● ‰tûÀata velk˘ch plemen 
vybírat ze sledovan˘ch chovÛ,
● do 1 roku vûku ‰tûnû nepfietûÏovat
tûlesnou aktivitou, pouze voln˘ pohyb,
● od odstavu aÏ do dosaÏení
dospûlosti krmit radûji pouze
komerãní stravou urãenou 
speciálnû pro tato plemena 
(Large Breed Puppy),
● ke kompletnímu krmivu nepfiidávat
Ïádné minerální a jiné doplÀky. 
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