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Získejte více informací o

UDRŽOVÁNÍ 
OPTIMÁLNÍ 
HMOTNOSTI 

VAŠÍ KOČKY



Proč je důležité, aby měla kočka 
optimální hmotnost?

Pokud jste se od veterináře dozvěděli, že má vaše kočka 

nadváhu, možná vás to překvapilo – nejspíš se vám zdá, že 

kočka je v dobré kondici. Názor veterináře byste však měli 

vzít v úvahu, neboť přebytečné dekagramy mohou mít                        

z dlouhodobého hlediska vliv na zdravotní stav vaší kočky. 

Jedno je jisté – díky několika účinným změnám stravy                       

a denního režimu můžete kočce výrazně pomoci zhubnout 

a následně si udržet optimální hmotnost. Věnujete-li jí 

dostatek láskyplné a odpovědné péče, zůstane fit po celý 

život.

I když se to na první pohled nezdá, nadváha může u koček        

(stejně jako u lidí) znamenat zkrácení délky života a vyšší 

riziko vzniku řady závažných chorob jako jsou např.: 

Diabetes mellitus

Onemocnění jater

Onemocnění močových cest

Osteoartritida/kulhání

Zkrácení délky života

Proč má vaše kočka nadváhu?

Odhaduje se, že nadváhu má v současné době přibližně               

20-40 % dospělých koček. Rizikové faktory, které mohou 

vést k nadváze:

Přejídání a překrmování

Příliš tučná strava

Nedostatek pohybu nebo nemožnost pobytu venku 

(výhradně bytové kočky)

Věk (nadváha je běžnější u koček středního věku)

Pohlaví (nadváha je častější u kocourů)

Kastrace



Příznaky přírůstku hmotnosti

Zatímco u člověka není váhový přírůstek v řádu stovek 

gramů žádný problém, pro klouby a vnitřní orgány daleko 

menších koček představuje značnou zátěž. Pokud kočce               

při hlazení nenahmatáte žebra, nemá zřetelnou linii pasu, 

anebo je v poslední době línější a spavější, poraďte se                         

s veterinářem!

Znaky optimální tělesné kondice:

Žebra jsou pokryta slabou vrstvou tuku a jsou snadno 

hmatatelná 

Viditelná linie pasu při pohledu shora

Při pohledu z boku je vidět vyklenuté břicho



Jak můžete své kočce pomoci,          
aby se dostala do optimální 
tělesné kondice?

Chcete-li své kočce pomoci zhubnout, je třeba se zaměřit 

na tyto dvě oblasti:

Pečlivě kontrolujte, co kočka konzumuje, a sledujte, 

kolik kalorií přijímá.

Dopřejte jí více pohybu.

Důležitá je výživa.

Úspěšnému snížení nadváhy může pomoci:

Podávání speciálního dietního krmiva, díky jehož 

složení kočka zhubne a udrží si optimální hmotnost 

(např. krmivo PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS 

Feline OM ST/OX Obesity Management™).

Podávání pouze doporučeného množství krmiva                    

a pečlivé vážení denní krmné dávky.

Výhody podávání krmiva                      
Feline OM ST/OX Obesity 
Management™:

Vysoký obsah proteinů

Během hubnutí podporuje odbourávání 

tělesného tuku při zachování svalové hmoty.

Nízký obsah kalorií

Obsahuje méně tuku a tím i méně kalorií, 

čímž podporuje účinný a průběžný úbytek 

hmotnosti.

Zachování správného složení moči

Předchází vzniku močových krystalů                     

a kamenů, které se u koček trpících 

nadváhou a obezitou vyskytují častěji.



Kočka by měla hubnout pozvolna (např. 1-2 % tělesné hmotnosti 

týdně) – je to bezpečnější a současně to znamená vyšší 

pravděpodobnost, že si kočka optimální hmotnost udrží.

Pokud by kočka hubla příliš rychle, hrozí riziko vzniku zdraví 

škodlivé jaterní lipidózy. Průběh redukční diety naplánujte    

ve spolupráci s veterinářem a pravidelně kočku važte s cílem 

zjistit, jakým tempem hubne.

Udržování optimální hmotnosti.

Kočka může dostávat krmivo Feline OM ST/OX Obesity 

Management™ v upravených dávkách i poté, co dosáhne 

optimální hmotnosti. Další možností je podávání někte-         

rého krmiva z naší nabídky udržovacích receptur – například             

PRO PLAN® Light pro kočky.

Několik tipů, jak kočce pomoci zhubnout a udržet si optimální 

hmotnost:

Dávejte jí speciální krmivo, např. Feline OM ST/OX Obesity 

Management™.

 Kočka by měla dostávat pouze doporučené množství 

krmiva.

 Pravidelně kočku važte a sledujte její tělesnou kondici.

Pokud kočka nehubne požadovaným tempem (např. o 1 % 

týdně), upravte krmnou dávku.

 Dopřejte jí pohyb – hrajte si s ní.

Dávejte jí co nejméně pamlsků.



Purina - značka, které můžete 
důvěřovat.

Inovativní a účinné receptury PURINA® PRO PLAN® 

VETERINARY DIETS jsou založeny na fundovaném vědeckém 

výzkumu a při jejich vývoji byly využity nejnovější poznatky 

v oblasti výživy. Budete-li vaší kočce dávat granulované 

krmivo Feline OM ST/OX Obesity Management™, můžete si 

být jisti, že během redukční diety dostává optimální výživu, 

díky níž dosáhne optimální hmotnosti.

ST/OX: Pro zdravé močové cesty

Až 10 % koček přijatých na veterinárních klinikách vykazuje 

příznaky onemocnění dolních cest močových (FLUTD). U koček 

s nadváhou je riziko ještě vyšší. Speciální receptura Feline 

OM ST/OX Obesity Management™ je sestavená tak, aby krmivo 

snižovalo riziko výskytu FLUTD – vaše kočka tak bude hubnout 

a současně bude dostávat výživu, která prospívá jejím močovým 

cestám.



Pokyny k podávání krmiva                       
Feline OM ST/OX Obesity 
Management™:

Velikost denní dávky krmiva v rámci redukční diety závisí                           

na současné hmotnosti kočky. Cílem je, aby se zbavovala        

1 % stávající hmotnosti týdně. Denní krmnou dávku je třeba 

upravovat každé 4 týdny.  Veterinář vám pomůže stanovit 

přesnou dávku krmiva, aby si kočka udržela optimální 

hmotnost. Přechod na nové krmivo by měl proběhnout 

postupně v průběhu 5-10 dnů.  Denně kočce dávejte 

čerstvou pitnou vodu.

KRMNÝ NÁVOD – REDUKČNÍ REŽIM PRO DOSPĚLÉ KOČKY

Tělesná 
hmotnost 

(kg)

4

5

6

7

8

55

70

85

100

115

Granule (g/den)

Denní dávka krmiva 
(redukční režim pro dospělé kočky)

KRMNÝ NÁVOD – UDRŽOVACÍ REŽIM PRO DOSPĚLÉ KOČKY

Tělesná 
hmotnost 

(kg)

4

5

6

7

8

60

75

90

105

120

Granule (g/den)

Denní dávka krmiva 
(udržovací režim pro dospělé kočky)
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Pro více informací kontaktujte svého veterinárního lékaře. 

Údaje o veterinární klinice:


