
fiíkladem jsou poruchy v˘voje kost-
ry: jestliÏe kosti psa rostou násled-
kem nevyváÏeného pfiísunu protei-

nÛ pfiíli‰ rychle, aniÏ by mûly moÏnost
souãasnû dostateãnû tvrdnout, ãasto se
oh˘bají. To mÛÏe za nepfiízniv˘ch okol-
ností znamenat po‰kození rÛzn˘ch klou-
bÛ a pfiedev‰ím obávanou dysplazii ky-
ãelního kloubu. Ta je u psa spojena
s podstatn˘m sníÏením kvality jeho Ïivo-
ta. V dÛsledku trval˘ch bolestí a nestabil-
ního kosterního aparátu pes není scho-
pen rozpustile dovádût a nelze ho ani
stejnou mûrou v‰estrannû zatûÏovat jako
zdravého psa. To je dost dobr˘ dÛvod
k tomu, abychom vûnovali potfiebnou
pozornost v˘Ïivû ‰tûÀat a rostoucích psÛ.

âím men‰í je pes, 
tím rychleji vyroste
·tûnû je zpoãátku Ïiveno matefisk˘m

mlékem. Tím nejlep‰ím, co vÛbec ‰tûnû
mÛÏe dostat. KdyÏ si v‰ak pfiebíráme ‰tû-

nû od chovatele, je jiÏ odstavené a zvyklé
pfiijímat pevnou potravu. Musíme si
uvûdomit, Ïe ‰tûÀata na poãátku svého
v˘voje rostou velmi rychle, ale mají
pomûrnû mal˘ Ïaludek. Proto dostávají
svoji denní dávku rozdûlenou do ãtyfi aÏ
pûti porcí. Potfiebují více bílkovin neÏ
dospûlí psi a musí mít dostateãn˘ pfiísun
minerálÛ, které jim zajistí v˘vin zdra-
v˘ch zubÛ a kostí. Rychlost rÛstu závisí
na plemeni. Vût‰ina plemen dosáhne
poloviny své hmotnosti v dospûlosti jiÏ
ve vûku pÛl roku. Zásadnû platí, Ïe ãím
men‰í je pes v dospûlosti, tím rychleji
vyroste do své definitivní velikosti.
V praxi to znamená, Ïe trpasliãí psi a psi
mal˘ch plemen dosahují své definitivní
velikosti jiÏ v ‰esti aÏ osmi mûsících
vûku. Naproti tomu nûmecké dogy, které
jsou skuteãn˘mi nûÏn˘mi obry mezi psy,
potfiebují k tomu, aby dosáhli stejného
v˘vojového stupnû, více neÏ dvojnásob-
nou dobu – tedy 18 aÏ 20 mûsícÛ. 

Konec „krmení o závod“
Dfiíve jsme se zejména mezi majiteli vel-
k˘ch psÛ setkávali s „krmením o závod“.
TûÏk˘, velk˘ a mohutn˘ pes se povaÏoval
za silného. Majitelé tûchto mohutn˘ch
psÛ byli hrdí a ãasto se dívali soucitnû na
„hladovce“ vedle sebe. Skuteãnost je v‰ak
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VyváÏená v˘Ïiva ‰tûÀat hraje roli, kterou bychom
nemûli podceÀovat. ·iroká ‰kála závaÏn˘ch
onemocnûní, která jiÏ pozdûji nelze napravit, mÛÏe
b˘t zpÛsobena nesprávnou v˘Ïivou rostoucího psa.

Krmivo musí b˘t
dobfie stravitelné.
·tûnû musí b˘t
schopné vyuÏít
z malého mnoÏství
v‰echny Ïiviny

P

Ideální pro správné stravování 
jsou misky s nastavitelnou v˘‰kou

Správná výživa štěňat

SP 04/05 32-33 Výživa šť.  22.3.2005 10:40  Stránka 32



taková, Ïe témûfi v‰ichni psi velk˘ch ple-
men, ktefií byli v mladém vûku pfiekrmo-
váni a vyrostli a ztloustli pfiíli‰ rychle,
skonãili jako dospûlí s umûlou kyãlí na
krátkém vodítku. Velké skoky jsou pro nû
totiÏ tabu vzhledem ke zdravotnímu sta-
vu jejich nestabilní kostry. Proto bychom
chtûli pfied takov˘mto zpÛsobem krmení
v praxi co nejdÛraznûji varovat. Dnes se
prosadil poznatek, Ïe právû zástupci vel-
k˘ch plemen psÛ musí vyrÛstat pomalu
a je nutné je krmit s rozvahou a rozu-
mem. Nikdy bychom je nemûli pfiekrmo-
vat, protoÏe kaÏd˘ gram nadváhy, kter˘
zatíÏí je‰tû mûkké kosti, pfiedstavuje
potenciální nebezpeãí pozdûj‰ího po‰ko-
zení kloubÛ a chrupavek. âím pfiesnû se
vyznaãuje kvalitní krmivo?

Kvalitní krmivo pro ‰tûÀata
Krmivo pro ‰tûÀata by mûlo b˘t opti-
málnû stravitelné, aby bylo ‰tûnû schop-
né i z malého mnoÏství, které je schop-
no pozfiít, vyuÏít v‰echny Ïiviny. Krmivo
by mûlo obsahovat kvalitní bílkoviny ve
vy‰‰í koncentraci neÏ v krmivech pro
dospûlé psy. Bílkoviny (neboli proteiny)
obsahují aminokyseliny, které jsou dÛle-
Ïité pro rÛst mladého organismu.
V krmivu musí b˘t obsaÏeny také mine-
rály v jemnû vyváÏeném pomûru, aby
nemohlo dojít k mezerám v jejich záso-
bování. Pokud byste si zahrávali s my‰-
lenkou, Ïe budete pfiipravovat krmivo
svému ‰tûnûti sami, mûli byste se pfie-
dem poradit se zvûrolékafiem. SloÏení
krmiva je totiÏ nutné dokonale vyladit
podle pozdûj‰í velikosti psa. To rozhod-
nû není nic snadného, a proto jsou bûÏ-
nû k dostání vhodné hotové produkty.
V˘robci krmiv nabízejí produkty pro
kaÏdou vûkovou kategorii a zvífiata rÛz-
n˘ch velikostí a tato krmiva splÀují
v‰echny poÏadavky, o kter˘ch jsme se tu
zmiÀovali. Zpravidla jsou to kompletní
krmiva. To znamená, Ïe se nedoporuãu-
je nastavovat krmiva rÛzn˘mi pfiídavky,
ani je nijak „vylep‰ovat“. Tím se totiÏ
samozfiejmû zmûní kompletní, peãlivû
komponovan˘ obsah minerálÛ a protei-
nÛ. Pfiesnû v této souvislosti dûlají maji-
telé také vût‰inu chyb. Miska tvarohu
k snídani, k obûdu pfiidat k hotovému
krmení nûjaké brambory… To je ‰patnû!
A zvlá‰È v prvních 20 mûsících Ïivota
psa. Rozvíjejte svého psa peãlivû, u‰etfií-
te si tak v pozdûj‰ím vûku psa velké
náklady na zvûrolékafie a postaráte se
také o to, aby vá‰ pes mohl Ïít dlouh˘
Ïivot bez bolestí a obtíÏí. Z tohoto
dÛvodu byste nemûli dávat psovi
nekontrolovanû ani pamlsky. Ty rozhod-
nû nesmejí nahradit krmení. 

Pes prospívá dobfie
Zda vá‰ pes prospívá dobfie a sná‰í dobfie
také své krmení, zjistíte nejlépe tím, Ïe si
budete poznamenávat jeho hmotnost.
VaÏte ho dvakrát nebo tfiikrát t˘dnû. Mûl
by stejnomûrnû pfiib˘vat na váze. Dnes
existují pro kaÏdé plemeno tabulky veli-
kostí. Z nich mÛÏete snadno zjistit „poÏa-
dované hodnoty" hmotnosti va‰eho psa.
JestliÏe jeho hmotnost stagnuje, mûli bys-
te se vydat ke zvûrolékafii. Nûkdy se tím
projevuje, Ïe organismus psa ‰patnû sná-
‰í dan˘ druh krmiva. A to lze jednodu‰e
vyfie‰it zmûnou krmení. Napfiíklad hovûzí
maso má vysok˘ alergenní potenciál.
Proto vût‰ina v˘robcÛ krmiv nabízí také
kombinace s obsahem kufiecího a jehnû-
ãího masa. Nesná‰enlivost urãité Ïiviny
v potravû je rozumné vyfie‰it co nejrych-

leji. MÛÏe totiÏ jinak zpÛsobit dominov˘
efekt – mÛÏe spustit fietûzec dal‰ích po-
ruch jako napfiíklad zánûty u‰í a chorob-
né zmûny kÛÏe a srsti. 

Nenechávat jíst bez omezení
Po 15 minutách skonãila doba krmení.
Vezmûte psovi misku i s nedojeden˘m
krmivem a vyhoìte v‰echny zbytky, které
v ní je‰tû najdete. Misku na krmení i na
vodu dÛkladnû vyãistûte. ·tûÀata velk˘ch
plemen byste mûli krmit s rozumem, aby
u nich nedocházelo k po‰kození kostí.
Nikdy nelze dostateãnû zdÛraznit, Ïe
‰patné strávníky si lidé vût‰inou vychova-
jí sami. Proto vychovávejte ‰tûÀata
dÛslednû. JestliÏe ‰tûnû neÏere, bude
muset hladovût, dokud nenastane ãas
k dal‰ímu krmení. Necháte-li mu ale stát
misku s krmením pûknû na dosah, bude
podle svého zaloÏení jíst neomezenû
nebo se bude v jídle nimrat. A boj s vybí-
rav˘m strávníkem stojí nervy – o tom
vyprávûjí celé hory dopisÛ na‰ich ãtená-
fiÛ, které pfiicházejí do redakce ãasopisu
Svût psÛ. Tento boj o moc nezfiídka konãí
tím, Ïe majitelé zaãnou psovi sami vyva-
fiovat! To je zbyteãná práce a zpÛsobuje
to ãasto problémy i samotnému psovi.
PrÛzkumy veterinárních vysok˘ch ‰kol
ukázaly, Ïe bfiezí feny krmené krmivem,
které pfiipravovali majitelé sami, trpûly
v podstatnû vy‰‰í mífie komplikacemi pfii
porodu neÏ feny, které byly krmeny hoto-
v˘m kompletním krmivem. Pes, kter˘
konzumuje své krmivo rád, prospívá dob-
fie. Není ani pfiíli‰ huben˘, ani pfiíli‰
tlust˘, nemívá problémy se zuby a péãe
o nûj b˘vá snadná. To jsou v˘hody, jejichÏ
základy je tfieba poloÏit vãas: dÛsledn˘m
a správn˘m krmením. Welt
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DÛleÏitá je dÛslednost

·tûÀata dostávají svoji
denní dávku rozdûlenou
do ãtyfi aÏ pûti porcí

Matefiské mléko 
je to nejlep‰í, co
‰tûnû mÛÏe dostat
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