
Ráda bych se zeptala na vá‰ názor na
kastraci fen. V jakém vûku ji
doporuãujete? PÛvodnû jsem
vycházela z teorie, Ïe je vhodné
nechat fenu dorÛst do tûlesné
dospûlosti. Z tohoto dÛvodu jsem
preferovala kastraci fen ve stáfií od
jednoho roku, aÏ po prvním hárání.
Nyní jsem v‰ak zaznamenala informaci
o vhodnosti ãasné kastrace a rovnûÏ
nûktefií moji kolegové propagují tento
pfiístup. M. M., Jablonec
O kastraci a jejím v˘znamu jiÏ bylo na-
psáno nespoãet pojednání a je naprosto
evidentní, Ïe existují pfiibliÏnû tfii skupiny
chovatelÛ, ktefií se v pfiístupu ke kastraci
li‰í. První skupinou, kterou povaÏuji stále
za velmi poãetnou, tvofií majitelé psÛ, kte-
fií vyhledávají veterinárního lékafie v ob-
dobí, kdy se objeví první doprovodné pro-
blémy s háráním a nepfiíjemn˘m dotírá-
ním ostatních psÛ. Tyto komplikace se lo-
gicky vût‰inou dostavují kolem stáfií se-
dmi aÏ deseti mûsícÛ. Veterinární lékafii
v takovém pfiípadû vût‰inou správnû do-
poruãují pfieãkat první hárání a po ode-
znûní v‰ech pfiíznakÛ fiíje nabídnou pro-
vedení kastrace. Druhou skupinou jsou
chovatelé, ktefií jiÏ od zaãátku, kdy si pofií-
dili ‰tûnû, nechtûjí zaÏít jakékoliv riziko
neplánovaného krytí. Tito jsou prostfied-
nictvím chovatelsk˘ch ãasopisÛ informo-
váni o trendech v zahraniãí, tedy o prová-
dûní ãasné kastrace jiÏ v ‰estém aÏ desá-
tém t˘dnu. JelikoÏ se jedná o v˘znamné
období, kdy jsou u ‰tûÀat dokonãována
základní profylaktická opatfiení, doporu-
ãoval bych provádût onu ãasnou kastraci
o nûkolik t˘dnÛ pozdûji, napfiíklad aÏ po
dosaÏení stáfií ‰esti mûsícÛ. Z technického
hlediska veterinárního zákroku není kast-
race pÛlroãní fenky nijak v˘raznû kompli-
kovaná. Tfietí skupinou jsou chovatelé,
ktefií nemají na otázku optimálního ter-
mínu kastrace feny jednoznaãn˘ názor
a uvádûjí argumenty pro i proti ãasné
kastraci. Jedním z argumentÛ pro oddále-

ní termínu kastrace je teorie o vlivu endo-
krinních regulací na prÛbûh maturace
(dozrávání) organismu. Pfiedpokládá se, Ïe
rÛst feny a plnû funkãní regulace meta-
bolick˘ch procesÛ jsou podmínûny prÛ-
bûhem minimálnû jedné plnohodnotné
fiíje. Tato teorie má své odpÛrce, ktefií na
pfiíkladu ãasnû kastovan˘ch fen dokazují,
Ïe vyãkávání aÏ do první fiíje není nezbyt-
nou podmínkou zdraví feny. Faktem
ov‰em je, Ïe napfiíklad plná maturace po-
hybového aparátu se u jednotliv˘ch ple-
men psÛ li‰í. Z tohoto dÛvodu je diskuta-
bilní, zda jsou velmi ãasné kastrace sku-
teãnû optimálním postupem, zejména
u psÛ velk˘ch plemen. Nizozem‰tí kole-
gové uvádûjí urãitá rizika, která mÛÏe ãas-
ná kastrace zpÛsobit u urãit˘ch plemen,
napfiíklad u boxerÛ nebo dobrmanÛ. Kon-
krétnû je zmiÀována nepfiíjemná kompli-
kace s vy‰‰í ãetností pfiípadÛ moãové in-
kontinence. Je patrné, Ïe zcela jednoznaã-
n˘ názor ani mezi specialisty doposud ne-
panuje, nicménû lze doporuãit urãité
kompromisní fie‰ení. To spoãívá v prove-
dení kastrace u mladé feny men‰ího ãi
stfiedního plemene je‰tû pfied nástupem
první zjevné fiíje a zároveÀ v dostateãném
odstupu od dokonãení vakcinaãního pro-
tokolu. V tomto smûru mÛÏe b˘t pro vel-
kou skupinu plemen psÛ optimálním ter-
mínem pro kastraci fen dosaÏení vûku ‰es-
ti aÏ sedmi mûsícÛ. 

V prodejnû s chovatelsk˘mi potfiebami
mi nabídli nov˘ typ krmení pro psa.
Jednalo se jen o mal˘ vzorek
o hmotnosti pfiibliÏnû jeden kilogram.
KdyÏ jsem doma psovi nové krmení
ukázala, zdálo se, Ïe má o nû velk˘
zájem. Pfiijal s chutí veãerní krmení
a také ranní dávku. Od odpoledne
následujícího dne v‰ak nastaly váÏné
problémy. Pes se nejdfiíve dvakrát
vyzvracel a potom mûl velmi fiídkou
stolici. Velice mû to polekalo, a tak
jsem vyhledala veterinárního lékafie
v obavû, zda se nemÛÏe jednat
o nûjakou formu otravy. Lékafi psovi
pfiedepsal úplnou jednodenní
hladovku, pro následující tfii dny jen

odvar z r˘Ïe a postupné pfiidávání
granulí z pÛvodního krmení, na které
je pes zvykl .̆ V prodejnû, kde jsem
nové krmení na ovûfiení dostala, byli
v‰ichni velmi vstfiícní, ale velice se
na‰im potíÏím divili. Tvrdili, Ïe
podobnû nabídli nové krmení nejménû
dal‰ím deseti majitelÛm a o Ïádn˘ch
jin˘ch pfiípadech zvracení nebo
prÛjmu nic nevûdí. Zajímalo by mne,
co mohlo b˘t pfiíãinou takové
nepfiíjemnosti? K. A., Ostrava
Pfiedev‰ím je tfieba opatrnû pfiistupovat
k nabídce krmení neznámého pÛvodu
a zejména se vyhnout zkrmování ãehoko-
liv z takzvan˘ch rozbalovan˘ch zásob.
Z dotazu není jasné, zda se jednalo o tuto
formu, nebo o originální balení v malé
propagaãní dávce. Na kaÏd˘ pád by mûlo
b˘t krmivo v originálním balení, které ob-
sahuje i potfiebné informace o v˘robci,
sloÏení, datu v˘roby a dobû záruky. V pfií-
padû reklamací lze dokonce za aktivní spo-
lupráce s v˘robcem krmiva dohledat
i konkrétní ‰arÏi a ovûfiit zpûtnû i její kva-
litu. Pro psa je obecnû vhodné vyuÏít kr-
mivo, které se vám jiÏ dfiíve osvûdãilo. Je
správné, Ïe pfiípad byl fie‰en s rozvahou
a trávicí komplikace byly zaÏehnány tím
nejjednodu‰‰ím a pfiitom úãinn˘m pfiístu-
pem. Aãkoliv byla nabídka prodejcem zfiej-
mû uãinûna s dobr˘m úmyslem, pfied zmû-
nou na nov˘ typ krmení se pfií‰tû radûji
poraìte se sv˘m veterinárním lékafiem.
Ten je seznámen se zdravotním stavem va-
‰eho psa i s jeho pfiípadn˘mi individuální-
mi zvlá‰tnostmi a mÛÏe vám tak snadno
pomoci pfiedejít podobn˘m nepfiíjemn˘m
komplikacím. Nepfiedpokládám, Ïe by se
v uvedeném pfiípadû jednalo o intoxikaci.
Více pravdûpodobnou variantou je neÏá-
doucí reakce na urãitou komponentu v kr-
mivu nebo i nadmûrn˘ pfiíjem novû nabí-
zeného vzorku. V nûkter˘ch podobn˘ch
pfiípadech se v‰ak jedná i o shodu neãeka-
n˘ch náhod a nelze vylouãit ani zcela jinou
pfiíãinu pfiechodného onemocnûní, kdy
nov˘ typ krmiva mohl sehrát jen minimál-
ní nebo dokonce Ïádnou roli. I z tohoto
dÛvodu bylo zcela správné, Ïe byl pfiípad
fie‰en veterinárním lékafiem. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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