
deální váhu má ten pes, jehoÏ Ïebra
nevidíme, ale pfiesto je nahmatáme.
U dlouhosrst˘ch psÛ s tlustou kÛÏí to

samozfiejmû není tak snadné, ale i tady se
s trochou cviku nauãíme rozli‰ovat roz-

díl. Nebo se mÛÏeme obrátit na dobrého
pfiítele nebo pfiítelkyni, k nimÏ máme
dÛvûru, a poprosit je, aby nám fiekli prav-
du. Sami majitelé totiÏ jen zfiídkakdy
b˘vají schopni objektivního zhodnocení.

MoÏná vás ale napadne: je skuteãnû tak
dÛleÏité pfiesnû vûdût, zda pes je ãi není
tlust˘? Vûfite, Ïe o estetickou stránku vûci
zde jde aÏ ve druhé fiadû. Tou první jsou
zdravotní dÛsledky obezity. Tlustí psi se
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Zhubnout 
– ale jak?

I kdyÏ to snad Ïádn˘ majitel psa nesly‰í rád, nadváha psích miláãkÛ dnes
pfiedstavuje váÏn˘ problém. Ve své léãitelské i cviãitelské praxi se dennû
setkávám s tlust˘mi psy. A nemám tím na mysli jen skuteãnû obézní jedince,
ale i ta zvífiata, jeÏ na první pohled vlastnû jen vypadají aÏ moc dobfie. 

Nûkterá
plemena
mají
k tloustnutí
vût‰í
dispozice
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utkávají s podobn˘mi chorobami jako
tlustí lidé: cukrovka, srdeãní choroby, art-
rózy... NedokáÏu pochopit, jak zodpovûd-
n˘ majitel mÛÏe u svého ãtyfinohého pfií-
tele takové riziko vÛbec pfiipustit. 
Jistû, vût‰ina psÛ by jedla pofiád. Souvisí
to s tím, Ïe jejich praotec vlk mûl velmi
roztaÏiteln˘ Ïaludek. Mûlo to ov‰em
dobr˘ dÛvod: vlk loví velkou kofiist,
a kdyÏ má ‰tûstí a podafií se mu ji získat,
nacpe se k prasknutí. VÏdyÈ to, co seÏere,

mu uÏ nikdo z jeho potravních konku-
rentÛ nevezme! Potom velmi dlouho
tráví. I na‰i psi, alespoÀ ti odpovídající
v˘‰kou, by byli schopni sníst podobné
mnoÏství potravy jako vlci. Ov‰em tady
je namístû, aby zasáhl ãlovûk jako tvor
rozumn˘. I kdyÏ láska prochází Ïalud-
kem a pes se dívá tak neskonale smut-
nû, nenechte se obmûkãit! Bude rozum-
nûj‰í dát zvífieti svoji náklonnost najevo
nûjak˘m jin˘m zpÛsobem: tfieba hrou,
dlouhou procházkou nebo tím, Ïe se
s ním pomazlíte. 

Vyplatí se pátrat po pfiíãinách
KdyÏ uÏ se jednou stane, Ïe pes ztloust-
ne, mûli bychom se snaÏit pfiijít na to, co
je pfiíãinou. Pokud jsme si tfieba dovezli
tlustého psa z útulku, na vinû byl pravdû-
podobnû nedostatek pohybu. V takovém
pfiípadû mu naordinujeme na kaÏd˘ den
sviÏn˘ pochod (samozfiejmû pokud zrov-
na nebude 35 stupÀÛ ve stínu). MoÏná je
jeho strava pfiíli‰ v˘Ïivná na v˘kony, které
podává. V takovém pfiípadû ãasto pomÛ-
Ïe uÏ jen pfiechod na ménû tuãné suché
krmivo. BohuÏel za ty roky, co jsem se
zab˘val psí v˘Ïivou, jsem zjistil, Ïe tak-
zvané dietní krmivo nezfiídka b˘vá k niãe-
mu. Tuk a bílkoviny v nûm totiÏ jen b˘va-
jí nahrazeny cukry. K tomu se pfiidá
vláknina, která v Ïaludku a ve stfievech
bobtná a vyvolává tak pocit sytosti. Ale za
prvé se po cukrech pfiíli‰ nehubne a za
druhé po takové stravû psi vyluãují
v dÛsledku velkého mnoÏství vlákniny
mnohem více trusu. Sice vût‰inou na
poãátku hubnou, ale pak jejich váha zaã-
ne stagnovat. Zvífiata navíc ztrácejí
v˘konnost, jejich srst matní a nevypadá
dobfie. Z tûchto dÛvodÛ vût‰ina majitelÛ
takovou dietu po ãase pfieru‰í. Lep‰ích
v˘sledkÛ dosáhneme s tzv. dûlenou stra-
vou (ráno tvaroh + cukry, veãer maso +
zelenina). Nejrychlej‰í postup b˘vá u die-
ty s mal˘m mnoÏstvím tuku a vynechá-
ním v‰ech obiln˘ch produktÛ (cukrÛ).
V takovém pfiípadû si v‰ak vût‰ina majite-
lÛ musí chystat dávky pro svého psa
sama. Nejvhodnûj‰í proto je, kdyÏ si
u nûjakého poradce na v˘Ïivu psÛ nechá-
te pro svého miláãka sestavit individuální
stravovací plán. Pokud je nutno dietu
dodrÏovat del‰í dobu, je tfieba mimofiád-
nû dbát na to, aby byl organismus
v dostateãné mífie zásobován vitaminy
a minerálními látkami. 
Pouhá redukce mnoÏství krmiva neb˘vá
pfiíli‰ úspû‰ná. Psi totiÏ vyrovnávají ménû
kalorií del‰ím spánkem. Kromû toho
mÛÏe v dÛsledku zmen‰eného mnoÏství
potravy docházet k nedostateãnému
zásobování nûkter˘mi látkami. 

BraÀte se na poãátku
Jako v‰ude i tady platí: braÀte se na
poãátku! Je mnohem jednodu‰‰í docílit
toho, aby stfiednû velk˘ pes zhubl o kilo
neÏ o pût. Uvûdomte si, Ïe zvífie svou
váhu nenabralo za den, ale v del‰ím ãaso-
vém úseku. A Ïe je vhodnûj‰í, aby také
hubnutí probíhalo pozvolna, postupnû.
TotéÏ platí o fyzické zátûÏi a fitness pro-
gramu. Psa s v˘raznou nadváhou není
moÏné bez negativních následkÛ ‰tvát
u kola. Pokud máte ‰tûnû nebo mladého
psa, myslete také na to, Ïe kila navíc neú-
mûrnû zatûÏují rostoucí kosti, pfiípadnû
mohou vést dokonce k jejich deforma-
cím. Kromû toho se v mládí vytváfiejí
návyky související s pfiíjmem potravy,
a tak mÛÏete od samého poãátku snadno
zamezit tfieba Ïebrání u stolu. Tlusté ‰tû-
Àátko mÛÏe vypadat roztomile, ale je to
pro nû zdravé?

Kastrovaná zvífiata 
nemusí b˘t tlustá
âastá v˘mluva majitelÛ psÛ, jejichÏ psi
se sotva valí a bfiicho tahají po zemi, zní:
„To je tím, Ïe je kastrovan˘.“ Ale ani tako-
vá zvífiata nemusí b˘t zákonitû tlustá.
B˘vají jen o nûco klidnûj‰í, proto by je
jejich majitelé mûli více je nutit do pohy-
bu, a vût‰inou také lépe zhodnocují
pfiedkládanou potravu, takÏe by mûla
dostávat o nûco men‰í porce. To je celé
tajemství. Pfii jejich krmení dbáme na
vysokou kvalitu, ne na kvantitu, a svého
miláãka radûji hladíme, neÏ abychom mu
dávali pamlsky. 
Uvûdomte si, Ïe psu ‰kodíte, kdyÏ ho pfie-
krmujete nebo krmíte tuãnû! Nejenom Ïe
to nevypadá dobfie, hor‰í je, Ïe se také zví-
fie dobfie ani necítí. Po pûti minutách pro
nû konãí hra s jeho ‰tíhl˘m kamarádem,
protoÏe mu prostû nestaãí. Extrémnû
trpí v letních horkách a od urãitého vûku
ho zaãnou suÏovat bolesti v kostech
a v kloubech. U‰etfiete toho svého psa,
pokud ho máte opravdu rádi a pokud to
je moÏné! Eva-Louise Schillingová
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Vût‰ina psÛ by jedla pofiád. Rozumn˘
majitel mnoÏství potravy koriguje
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