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Veterina Anketa chovatelů

Co poradí zkušenější?
Obavy začátečníků související s jejich prvními štěňátky jsou zcela normální 

a běžné. Rozptýlit se je však pokusí několik dlouholetých zkušených chova-

telů. Je dobré být prostě na vše připraven, a tak jsme se zeptali…

1.  Jaké změny by měly nastat 

v péči o fenu v období její březosti?

2. Pomáháte feně při porodu?

3. Pomáháte slabším štěňatům?

4.  První příkrm štěňat – maso, nebo 

mléčná kaše? Jak štěňata „učíte“ 

jíst?
5.  Kdy a jakým způsobem by měl přijít 

přechod štěňat na granule?

6.  Přidáváte vitaminové nebo minerál-

ní doplňky kojící feně a štěňatům?

Při porodu 
nepomáhám
1. Na začátku březosti není třeba žádných vel-

kých změn v péči o fenu ani zvýšení krmných 

dávek. Postarám se, aby měla fena především 

klid. Březí fenky jsou hodně mazlivé a spavé a je 

to první příznak, že fena skutečně zabřezla. Ko-

lem druhého až třetího týdne po krytí může mít 

některá fena nevolnosti a zvracet. Krmnou dáv-

ku zvyšuji až od pátého týdne a nadále zvyšuji 

podle velikosti předpokládaného vrhu. Při větším 

počtu štěňat fena přijímá poměrně dost kvalitní 

potravy. Já krmím vařeným, ale i syrovým ma-

sem s přílohou, snažím se, aby strava byla pestrá 

a vyrovnaná. Březím a kojným fenám přidávám 

i granule Royal Canin –starter. Ke konci březosti 

fena vyžaduje zvýšenou pozornost, obzvlášť po-

kud se předpokládá početný vrh. Je třeba zkrátit 

procházky pouze na vyvenčení, krmení rozdělit 

do několika denních dávek, pravidelně prohlížet 

struky a pečlivě sledovat chování feny. Některé 

feny vůbec nedají znát příznaky blížícího se po-

rodu a chovatel musí fenu opravdu dobře znát, 

aby přicházející porod poznal. Já sama mám 

své feny před porodem u sebe v noci v ložnici 

a kontroluji je i v noci. Některé feny cca týden 

před porodem už odmítají potravu a vybírají si 

jen kousky, kterým nelze odolat, jako např. dět-

ský piškot nebo syrovou svalovinu. Mají veliké 

břicho, špatně a pomalu chodí a některé se už 

bojí i pohodlně ulehnout a raději spí vsedě. Já 

takovou fenu různě podkládám polštářem, aby 

měla maximální pohodlí, a pokud uznám, že 

přijímá málo potravy, přidávám Calo-pet pastu.

2. Při porodu nepomáhám a při prvních pří-

znacích přicházejícího porodu odjíždím s fenou 

k veterináři na císařský řez, který mám předem 

u veterináře avizovaný. Chovám totiž anglické 

buldoky, u kterých bývají velice složité poro-

dy a tak to řešíme touto ,,preventivní“ cestou. 

U císařského řezu vždy jsem, veterinář se věnu-

je feně a já se starám o štěňátka. Masíruji je, 

rozdýchávám, odsávám a ukládám do vyhřátého 

boxu. Je třeba i štěňátka prohlédnout, zda jsou 

zdravá, zda nemají nějakou vrozenou vadu jako 

např. rozštěp patra atp.

3. Slabším štěňátkům samozřejmě pomáhám, 

a to tak, že pokud má fena dostatek mléka, tak 

nejprve nechávám napít slabší štěňátka a potom 

teprve přiložím ta silnější. Pokud má fena málo 

mléka, musím přistoupit k umělé výživě a použít 

mléko pro štěňátka, které mám vždy doma při-

pravené. První dny po porodu se chovatel musí 

starat a pomáhat i silnějším štěňátkům, a to tak, 

že kontroluje, zda správně pijí, musí je pravidel-

ně vážit, aby měl přehled zda správně prospívají, 

musí je pravidelně masírovat, aby se štěňát-

ka vyprázdnila, a musí se vším feně pomáhat 

ve dne v noci. Když se fena po císařském řezu 

zotaví, tak se začne o štěňátka sama dobře sta-

rat, čistí je a lehá si tak, aby se štěňátka dobře 

dostala ke strukům, ale jsou i feny, které se sta-

rat o miminka dobře nechtějí, a tuto práci musí 

převzít chovatel a fenka nám v tomto případě 

slouží pouze jako „cisterna“.

4. První příkrm – tedy pokud byla štěňátka plně 

kojená – začíná u nás cca od třetího týdne, a to 

nejprve mléko pro štěňátka s dětským piškotem, 

pribináček, mléčná kaše atp., ale už  za 2 – 3 

dny dávám i namočené granule pro malá štěňa-

ta, které rozprostřu na nízkou misku, posypu 

sušeným mlékem a štěňátka kolem naskládám. 

Není třeba štěňátka učit, pokud mají hlad, za-

čnou sama baštit. Pokud ne, hlad nemají. Ze 

začátku je to takové náročnější a po každém 

krmení je třeba každé štěňátko důkladně očis-

Fenky anglických buldoků většinou obtížně rodí, 

proto mnoho chovatelů volí „preventivně“ cí-

sařský řez.
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tit vlhkým ručníkem a důkladně vysušit, protože 

lezou do misky s krmením, ještě se totiž neudrží 

na zadních nožičkách, otírají se jeden o druhého 

a podle toho taky po krmení vypadají. Učí se, ale 

velice rychle. Ve čtvrtém týdnu přidávám místo 

mléka syrovou mletou hovězí svalovinu, později 

i vařené hovězí i kuřecí maso. Postupně přidá-

vám i jiné druhy masa, vařenou zeleninu a přílo-

hy, maso už nemelu, ale krájím na menší kousky. 

Po pátém týdnu už granule nenamáčím a dávám 

je suché. Štěňátka krmím vařenou stravou a stří-

dám s granulemi, aby byla zvyklá na oba způso-

by krmení a nový majitel si tak mohl vybrat, jak 

bude krmit svého pejska doma. Ale nedoporuču-

ji krmit pouze granulemi a vždy se přimlouvám, 

aby štěňátko dostávalo pravidelně i maso s pří-

lohou a mléčné výrobky.

5. Štěňátka od nás jsou zvyklá na oba způsoby 

krmení, a já doporučuji tak postupovat i v no-

vém domově. 

6. Vzhledem k tomu, že krmím opravdu kvalit-

ním krmením, tak žádné vitaminové doplňky 

nepřidávám, fena dostává v době kojení přídav-

kem taky granule. A jen při velkém počtu ště-

ňátek přidávám Calci gel, Petvital nebo Calcium 

tablety. 

 Ladislava Holmanová

 CHS  z Agátové cesty, anglický buldok

U porodu asistuje 
otec štěňat!
1. Naše psy krmíme kvalitní stravou samozřej-

mě celý život, ale u fen v období březosti na to 

musíme klást ještě větší důraz. Nastávající psí 

mamince podáváme stravu lehkou, ale výživnou. 

Já osobně preferuji vařené maso s menší přílo-

hou (rýže, těstoviny, ovesné vločky). U masa je 

to převážně svalovina hovězí, kuřecí. Do toho 

zamíchám zelené mořské řasy a přidám potřeb-

né vitaminy. Dále jsou to mléčné výrobky, a to 

kvalitní sýry nebo tvaroh. Granule pro březí feny 

nezavrhuji, ale rozhodně je nepodávám, jako 

hlavní chod. Podle mého názoru dobré kvalitní 

maso dá feně více než granulovaná strava. Je to 

takový selský rozum – pes je masožravec a ne 

granuložravec. Můj názor ohledně krmení, který 

se mi již mnohonásobně osvědčil, je, že maso dá 

psovi více než granulovaná strava. V první po-

lovině březosti fenka baští normální dávky, ale 

již dostává sýry. V druhé polovině, kdy štěňátka 

v bříšku začínají růst jak o závod, se dávky kr-

mení zvětší a rozdělí na několik porcí, dle po-

třeby feny! Pozor na nadměrné překrmování. 

Velmi důležitý je pohyb březí feny, a to po celé 

období březosti. Chtěla bych podotknout, že 

ještě před krytím má být fena ve velmi dobré 

kondici! Všechny moje fenky běhaly a běhají 

do poslední chvíle před porodem. Ale určitě je 

v druhé polovině nepřetěžujeme, je-li zvyklá na-

příklad doprovázet jezdce na koni, není důvod, 
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