
fiíli‰ vysoká hmotnost je pfiitom
pro rostoucí psy nebezpeãná, pro-
toÏe v dÛsledku toho jsou jejich

klouby trvale pfietûÏovány a tak po‰ko-
zovány, coÏ je pfiípadnû mÛÏe pozname-
nat na cel˘ Ïivot. Nadváha zpÛsobuje
dfiívûj‰í opotfiebení a zabraÀuje zdravé-
mu v˘voji kloubÛ.
Ve vût‰inû pfiípadÛ se navíc stále je‰tû
málo pfiihlíÏí k vysoké potfiebû pohybu
u ‰tûÀat. Jen pfii normální váze a pfiimû-
fieném pohybu se mohou zdravû vyvíjet
klouby, svaly, ‰lachy a vazy psa. U vlkÛ,
prapfiedkÛ domácích psÛ, zaãínají mladá
zvífiata pfiibliÏnû ve stáfií osmi aÏ devíti
mûsícÛ doprovázet smeãku i na vût‰ích
v˘pravách a tím pádem zvládat vût‰í
vzdálenosti. AÏ do té doby se mlad˘ vlk
zdrÏuje pfieváÏnû v nejbliÏ‰ím okolí nory
a dodrÏuje dlouhé pauzy vyhrazené
odpoãinku a spánku. Dovádí vÏdy jen
krátkou dobu.
âasto sl˘cháme, Ïe psi mlad‰í jednoho
roku mají pfiíli‰ mûkké klouby na to, aby
mohli skákat, bûhat po schodech nebo
vedle kola. Dokonce i chovatelé ãasto radí
‰tûnû radûji vyná‰et do schodÛ a v náruãí

pfiená‰et do auta. To nezfiídka vede
k tomu, Ïe mnozí majitelé sv˘m psÛm
tyto formy pohybu úplnû zakazují.
Taková „opatrnost“ v‰ak uÏ je pfiehnaná. 
„Domnívám se, Ïe pfiíleÏitostn˘ pohyb
tohoto druhu mladému psu neu‰kodí,
pokud se dûje v rozumné mífie a není
vynucován.“ fiíká profesor pfiírodních
vûd Roland Friedrich z Univerzity
v Giessenu, sám chovatel a majitel
retrívrÛ. „Velcí a rychle rostoucí psi jsou
ohroÏeni více neÏ malá plemena nebo
tfieba vyslovení honiãi nebo saÀoví psi.“ 
Samozfiejmû by ãlovûk nemûl se ‰tûnû-
tem, které si sotva pfiinesl od chovatele,
podnikat mnohahodinové procházky,
vodit ho dolÛ po schodi‰ti nebo ho
nechat skákat pfies pfiekáÏky. „Obãas to
v‰ak mladému psu dovolit a nenásilnû ho
seznámit se schody nebo pfiekáÏkami
mÛÏe b˘t pro budoucí sebevûdomí psa
jen ku prospûchu,“ fiíká veterinární lékafi
Ute Quast z nûmeckého Zeleného kfiíÏe,
sám majitel psa. Po schodech by se mûli
star‰í psi pohybovat pomalu – zvlá‰tû
smûrem dolÛ (na vodítku!), protoÏe tato
forma pohybu je velmi nepfiirozená a jed-

nostranná a v˘raznû zatûÏuje pfiedev‰ím
hrudní konãetiny.
„Pfiíli‰ dobfie mínûné“ krmení – ãasto
pojící se s nadváhou – a pfiíli‰ná fyzická
zátûÏ zhor‰ují v tomto vûku geneticky
podmínûné choroby, jako je dysplazie
kyãelních kloubÛ (DKK) a dysplazie lok-
tÛ, stejnû jako poruchy v˘voje kostry,
jako je napfiíklad fragmentovan˘ proces-
sus coronoideus medialis.
Najít správnou míru je obtíÏné. Navíc
neexistují v‰eobecnû platná pravidla,
jako tfieba Ïe procházky mohou trvat
jen 5, 15 nebo 30 minut. A navíc: vût‰i-
nu ‰tûÀat jejich hravost, temperament
a snaha zalíbit se nutí, aby se namáhala
daleko za své pfiirozené hranice moÏné-
ho zatíÏení. Je tedy také nesprávné ‰tû-
Àata intenzivnû povzbuzovat k divok˘m
hrám, protoÏe nedokáÏou sama pfiestat
ve chvíli, kdy je toho na nû pfiíli‰. Pfiitom
platí, Ïe pro psa – zvlá‰tû pokud náleÏí
k velkému plemeni, která inklinují ke
kloubním problémÛm – do 12 mûsícÛ
vûku vlastnû neexistuje pfiíli‰ málo
pohybu, jen pfiíli‰ mnoho. Pravideln˘,
pfiitom ale pfiimûfien˘ pohyb posiluje
svalov˘ a vazov˘ aparát, jenÏ dokáÏe
ohroÏené klouby úãinnû drÏet pohro-
madû a uvolÀovat. SkokÛ, náhl˘ch
prudk˘ch zastavení nebo stavûní se na
zadní nohy by se v‰ak pes mûl pokud
moÏno vyvarovat – právû tak jako pfietû-
Ïování. Pro klouby psa je mnohem lep-
‰í, pokud se mÛÏe pohybovat po lesní
pÛdû, po loukách a ‰tûrku.
Vûdecké studie na téma dysplazie kyãel-
ních kloubÛ a dysplazie loktÛ ukázaly, Ïe
prostfiednictvím krmení chudého na
kalorie, s redukovan˘m celkov˘m obsa-
hem energie a také redukcí pohybov˘ch
aktivit lze u psÛ pfiíznivû ovlivnit v˘voj
kloubÛ. U dûdiãnû v˘raznû poznamena-
n˘ch psÛ by se mûlo jednat dokonce
o striktní omezení pohybu.
Vût‰inu mlad˘ch psÛ velk˘ch plemen
jejich majitelé v prvním roce Ïivota, co
se pohybu t˘ãe, v˘raznû pfietûÏují. Na‰e
doporuãení tedy zní: aÏ do vûku jedno-
ho roku radûji vícekrát dennû krat‰í
procházka trvající jen nûkolik minut
neÏ jedna pÛlhodinová. Veterinární
lékafi Alexandr Pack u mlad˘ch psÛ
doporuãuje procházku trvající „na
mûsíc Ïivota pût minut a to dvakrát
dennû“. U dvoumûsíãního ‰tûnûte by to
byly jen dvû krátké desetiminutové pro-
cházky. Nejlépe udûláte, kdyÏ se poradí-
te se sv˘m veterináfiem, co byste mohli
se sv˘m psem daného plemene preven-
tivnû dûlat, co se v˘Ïivy, pohybu a drÏe-
ní t˘ãe, a na jaká nebezpeãí byste si
mûli dát pozor. ■
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Potfieba pohybu u mlad˘ch psÛ

Kolik je příliš?
Vût‰ina py‰n˘ch majitelÛ ‰tûÀat své miláãky s oblibou
rozmazluje pamlsky a drah˘m krmením pro ‰tûÀata. Proti
tomu nelze v zásadû nic namítat. Ale za nûjaké tfii ãtyfii
mûsíce se ze ‰tûnûte stane mlad˘ pes a ten uÏ by mûl pomalu
zaãít odrÛstat i dûtsk˘m faldíkÛm. KdyÏ takového mladého
psa pohladíme ze strany po hrudním ko‰i a musíme pofiádnû
pfiitlaãit, abychom vÛbec ucítili Ïebra, svûdãí to o nadváze. 

Mladá ‰tûÀata jsou
ãasto velmi divoká
a temperamentní
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