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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou 

charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané 

vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky krmiv živočišného původu určené pro 

psy, vyrobené v soukromé firmě „Adámkovy tlačenky“. Krmiva jsou ve formě tlačenky a jsou 

uložena v umělých střívkách, obsahují až 80% živočišné složky a až 20% rostlinné složky, 

přičemž zbytek do 100% hmotnosti je tvořen vepřovu želatinou. Krmivo neobsahuje 

konzervanty, barviva ani jiná chemicky vyráběná aditiva. Pro analýzu byly vybrány tři 

receptury a to „Hovězinka“, „Kuřátko“ a „Srdcovka“, jejichž složení podléhá patentové 

ochraně. Výběr byl proveden tak, aby byly zahrnuty vzorky různého složení. Stanovován byl 

obsah hrubé bílkoviny, tuku, vlákniny, sušiny a popela. Tyto získané hodnoty byly srovnány 

s normami krmiv, které jsou krmivářským průmyslem běžně používány. Výsledky budou 

použity pro zlepšení receptur a vývoj nových typů krmiv. 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis was to choose poper parameters for a quick and simple 

characterization of animal feed, to verify working procedures and to apply these on chosen 

samples. Within the scope of this work, samples of animal dog feed produced in a private 

company „Adamkovy tlacenky“ were analyzed. The feed is in the form of brawn, stored in 

artificial casing; it consists of up to 80% of animal components and up to 20% of vegetable 

components, while the rest of the weight is the pork gelatine. The feed does not contain 

preservatives, colourings  as well as any other chemically produced additives. For the analysis 

three formulas were chosen: "Hovězinka", "Kuřátko" and "Srdcovka", the composition of which is 

protected by the patent. The choice was made  to include samples of different composition.  The content of 

raw crude protein, fat, fibre, dry basis, and ash was determined. The obtained values were compared with 
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the standards for feed normally utilized by the feed industry. The results will be used to improve the 

formulas and to develop new types of feed. 
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1 ÚVOD 

Trh s krmivem pro psy je velmi specifický. Přestože krmivo samotné je určeno zvířatům, 

výrobce, produkt a zejména jeho vzhled cílí na člověka. Jednotlivé výrobky často obsahují 

suroviny, o které by samo zvíře nestálo. Tak jako v jiných průmyslových odvětvích i zde 

působí ekonomický aspekt a proto někteří výrobci nadstavují své výrobky vodou nebo 

živočišnými moučkami za účelem zvýšení zisku. Často jsou méně hodnotná krmiva 

fortifikovaná různými preparáty, jako jsou například dochucovadla či aromata, aby bylo 

krmivo pro psy lákavější. Zde je třeba věnovat pozornost v první řadě látkám, které nepatří 

mezi přirozené součásti potravin. O tom, že jejich příjem může způsobovat zdravotní potíže, 

se lze již dnes dozvědět z velkého množství publikací.   

Ve své soukromé firmě „Adámkovy tlačenky“ vyvíjím krmivo živočišného původu určené 

pro výživu psů, které co nejvíce odpovídá jejich potřebám a je prosté syntetických preparátů.  

Tato práce je zaměřená na stanovení základních složek tří vybraných receptur, které podléhají 

patentové ochraně. Stanovován byl obsah hrubé bílkoviny, tuku, vlákniny, sušiny a popela. 

Tyto získané hodnoty byly srovnány s normami krmiv, které jsou krmivářským průmyslem 

běžně používány. 

Výsledky budou použity pro zlepšení receptur a vývoj nových typů krmiv. 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Základní požadavky na krmiva 

V této kapitole jsou uvedeny a definovány základní pojmy související s řešenou 

problematikou, tak jak je uvádí platná legislativa.  

Krmivem se dle zákona č. 91/1996 o krmivech rozumí produkt rostlinného nebo živočišného 

původu, čerstvý nebo konzervovaný, a produkt jeho průmyslového zpracování, organická a 

anorganická látka, s přidáním nebo bez přidání doplňkové látky, které jsou určeny ke krmení 

zvířat, samostatně nebo ve směsích[1]. 

Krmivo je dle nařízení č. 295/2015 látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, 

zpracované, částečně zpracované, nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální 

cestou[2]. 
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Krmné suroviny jsou dle nařízení č. 295/2015 produkty rostlinného nebo živočišného původu, 

jejichž hlavním účelem je spokojit nutriční potřebu zvířat, v přírodním stavu, čerstvé nebo 

konzervované, a výrobky získané jejich průmyslovým zpracováním, jakož i organické nebo 

anorganické látky, obsahující doplňkové látky či nikoliv, které jsou určeny ke krmení zvířat 

orální cestou, ať již jako takové, po zpracování, pro přípravu krmných směsí nebo jako nosiče 

do premixů[2]. 

Nosič je dle nařízení č. 295/2015 látka, která se používá k rozpouštění, ředění, disperzi nebo 

jiné fyzikální úpravě doplňkové látky s cílem usnadnit manipulaci s ní, její aplikaci nebo 

použití, aniž přitom ovlivňuje její technologickou funkci a aniž vykazuje jakýkoliv vlastní 

technologický účinek[2].  

Krmná směs je dle nařízení č. 295/2015 směs alespoň dvou krmných surovin, obsahující 

doplňkové látky či nikoliv, která je určena ke krmení zvířat orální cestou v podobě 

kompletního nebo  doplňkového krmiva[2]. 

Kompletní krmivo je dle nařízení č. 295/2015 krmná směs, která vzhledem ke svému složení 

pokrývá denní krmnou dávku[2]. 

Doplňkové krmivo je dle nařízení č. 295/2015 krmná směs, která má vysoký obsah určitých 

látek, ale vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy, je-li použita 

v kombinaci s jinými krmivy[2]. 

Minerální  krmivo je dle nařízení č. 295/2015 doplňkové krmivo obsahující alespoň  40 %  

hrubého popela[2]. 

Doplňková látka je dle nařízení č. 295/2015 látka, mikroorganismus nebo přípravek, jiné než 

krmné suroviny a premixy, které se záměrně přidávají do krmiva nebo vody, aby splnily 

zejména některou z následujících funkcí:  

a)  mít příznivý vliv na vlastnosti krmiva,    

b)  mít příznivý vliv na vlastnosti živočišných produktů,   

c)  mít příznivý vliv na zbarvení okrasných ryb a ptáků,    

d)  uspokojovat  nutriční požadavky zvířat,  

e)  mít příznivý vliv na důsledky živočišné výroby pro životní prostředí, 

f)  mít příznivý vliv na živočišnou produkci, užitkovost nebo dobré životní podmínky zvířat, 
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zejména působením na flóru gastro-intestinálního traktu nebo  stravitelnost krmiva, nebo 

g)  mít kokcidiostatický nebo histomonostatický účinek[2]. 

Premix je dle nařízení č. 295/2015 směs doplňkových látek nebo směs jedné nebo více 

doplňkových látek     s krmnými surovinami nebo vodou používanými jako nosiče, neurčená k 

přímému krmení zvířat[2]. 

Denní krmná dávka je dle nařízení č. 295/2015 průměrné celkové množství krmiva, 

propočtené na obsah vlhkosti 12%, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a 

užitkovosti k zajištění svých  potřeb[2]. 

2.1.1 Pes je masožravec 

Pes domácí (Canis lupus familiaris) byl před15 000 lety domestikován jako poddruh vlka 

obecného (Canis lupus). Pes je původem psovitá šelma, je přizpůsobený konzumování 

potravy živočišného původu. Jinými slovy, je to masožravec, a proto je maso jeho 

nejpřirozenější potravou. Svědčí o tom i stavba jeho chrupu[3]. I když dnešní pes již nemá 

s vlkem mnoho společného, jeho potřeba výživy je stále stejná. Vlk se živí převážně 

drobnými hlodavci, divokými králíky, zajíci apod. a vysokou zvěří. Malé hlodavce požírá 

celé, z větších úlovků sežere všechno kromě velkých kostí, kůže a srsti. Jídelníček si 

obohacuje ovocem, bylinami, trávou, kořínky a hmyzem. Touto skladbou dostává vše 

potřebné – bílkoviny, tuky, sacharidy, minerální látky, vitaminy a vlákninu. Podobným 

způsobem, tedy masem a kostmi a rostlinnými zbytky z lidské kuchyně, byli psi živeni až do 

doby, než na trh přišla průmyslově vyráběná krmiva. Většina psů patřící k plemenům západní 

kulturní oblasti by vůbec nebyla schopna obstarat si samostatně potravu a přežít ve volné 

přírodě. Na druhé straně se trávicí ústrojí psů domácích ještě do značené míry podobá ústrojí 

vlka[4]. Totální přeměna na jiný druh stravy trvá stovky až tisíce let, nemůžeme tedy čekat, že 

takovéto krmení bude naprosto bezproblémové a je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost na 

vyváženost krmení[5]. 

2.1.2 Biologické hodnocení a nutriční hodnota krmiv 

Nutriční hodnotu krmiva můžeme biologicky zhodnotit podle určitých a přesně definovaných 

kritérií. Definice krmiv, která jsou krmivářským průmyslem běžně používána lze najít na 

webových stránkách národních oficiálních orgánů, mezi které patří Sdružení amerických 

kontrolních úřadů – Association of American Feed Control Officials a Britské normy krmiv, 

tj. UK Feedingstuffs Regulations. Například určité krmivo může být vhodné pro všechny 
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věkové kategorie, jiné krmivo může být vhodné pouze pro rostoucí, dospělé, březí anebo 

kojící zvířata[6].  

Nutriční zkoušky závisejí na znalostech potřeby určitých živin pro psy. Nejobsáhlejším a 

nejautoritativnějším zdrojem jsou informace od Národní výzkumné rady (National Research 

Council). Jedná se o publikace Americké národní akademie věd. Dalším doporučením 

základních hodnot živin jsou směrnice NRC (National Research Coucil). Tyto směrnice 

uvádějí doporučené hodnoty a jsou k nim sestavovány doporučené krmné dávky[6]. 

Z hlediska specifických živin (bílkoviny, sacharidy, tuky, makro a mikroprvky, vitaminy, 

aminokyseliny, apod.) představuje nejjednodušší vyšetření krmiva chemická analýza. 

Chemickou analýzou lze získat představu o obsahu dané živiny v krmivu. Nelze však stanovit 

biologickou hodnotu krmiva. Aby živiny přinášely zvířeti užitek, musí být biologicky 

dostupné, to znamená, že trávicí systém zvířete musí být schopen extrahovat živiny z krmiva 

a inkorporovat je do metabolického systému[7].  

Na rozdíl od býložravců pes nemá ve slinách žádné trávící enzymy. Sliny slouží pouze 

k obalení potravy a snadnému posunování dál do zažívacího traktu. Žaludek psa je poměrně 

velký a je tedy schopen najednou pojmout velké množství potravy, které postupně tráví. Celý 

trávicí trakt psa je velmi krátký, a to zvyšuje požadavky na kvalitu a stravitelnost podávané 

potravy. Při optimálním složení pes tráví potravu max. 24 hodin[5]. 

2.1.3 Stanovení stravitelnosti živin 

Aby bylo možné získat představu o biologické dostupnosti surovin, je nutné odhadnout jejich 

stravitelnost. Jako stravitelnou živinu z přijatého krmiva označujeme takovou živinu, která se 

nevyloučila výkaly. Stravitelnost sledujeme u vyššího počtu zvířat, která jsou zdravá a 

nezamořená parazity. Pokus se dělí na přípravné období, kde dochází k vylučování dříve 

zkrmovaných krmiv, a bilanční období ve kterém probíhá vlastní stanovení stravitelnosti. 

Dostupná je buď klasická anebo indikátorová metoda, která je vhodnější, chceme-li se 

vyhnout nutnosti přesného zjišťování spotřeby krmiv a množství vyloučených výkalů[8]. 

Indikátorem může být přirozená složka potravy, kterou je popel nerozpustný v kyselině 

chlorovodíkové, nebo uměle přidané doplňkové látky (oxid chromitý, titaničitý apod.), které 

však nesmí negativně působit na organismus zvířete nebo ovlivňovat proces trávení a musí 

být nestravitelné. Indikátor se vylučuje zcela, živiny se vylučují pouze nestrávené. Indikátor 

musí být dobře zamíchatelný do krmiva a musí být snadno a přesně stanovitelný rozborem[9]. 
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Koeficient stravitelnosti je využíván k přibližnému stanovení množství krmiva, které je 

potřebné pro udržení zvířete v normálním zdravotním stavu. V tomto stavu se zvíře nachází, 

jsou-li mu dodávány všechny nepostradatelné živiny a energie, které jeho organismus 

potřebuje[9].  

2.1.4 Zdravotní nezávadnost krmiva 

Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku 

dodržet obsah a limity nežádoucích látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost. Jedinou 

spolehlivou cestou jak zajistit, aby krmiva neobsahovala žádné toxické látky, je bezpečně znát 

původ jednotlivých surovin, tj. nakupovat suroviny z ověřených zdrojů, kde převážná část 

záruk je dána řadou zákonných ustanovení, která omezují, kontrolují a regulují množství 

aditiv a přípustnou hladinu cizorodých látek. Většina výrobců krmiv provádí kontrolu kvality 

své produkce a screeningová vyšetření hotových výrobků i surovin. Takové kontroly pak 

poskytují vysokou záruku nezávadnosti produktu[6]. 

2.1.5 Chuťové aspekty krmiva 

Pro dlouhodobé přijímání krmiva zvířaty je jeden z hlavních faktorů chuť krmiva. Pro určení 

chuťových vlastností slouží chuťové zkoušky krmiva, které probíhají za přesně definovaných 

podmínek. Výsledky těchto zkoušek poskytují měřítko relativních chuťových vlastností 

krmiva v závislosti na preferenci jejich příjmu[6]. 

2.2 Potřeba jednotlivých živin ve výživě psa 

Jak již bylo zmíněno, v potravě psa musí být zastoupeny bílkoviny živočišného původu, 

sacharidy, tuky, minerální látky, vitaminy a voda[4]. Každá složka výživy hraje přesně 

vymezenou roli a umožňuje optimální funkčnost organismu zvířete. Vyvážený poměr 

hlavních živin přispívá nejen k udržování dobrého fyzického a psychického stavu, ale i k 

vynikající chutnosti potravy[10]. 

2.2.1 Bílkoviny 

Bílkoviny (proteiny) jsou základní stavební látky, ze kterých se skládá každý živočišný 

organismus. Pro psy mají rozhodující význam bílkoviny živočišného původu, které jsou dobře 

stravitelné a obsahují potřebné esenciální aminokyseliny. Rostlinné bílkoviny jsou hůře 

stravitelné a nejsou biologicky plnohodnotné, přesto jsou psy využívány. Jaké je optimální 

množství bílkovin v krmivech pro psy, je často diskutovaná otázka. Potřeba bílkovin závisí na 

řadě faktorů, zejména na jejich kvalitě, stravitelnosti, obsahu aminokyselin a také na 

energetické hodnotě krmiva. Obecně platí, že čím kvalitnější bílkoviny jsou, tím jich stačí 



14 

 

méně, protože dokáží lépe pokrýt potřebu aminokyselin. Standardy AAFCO (Association of 

American Feed Control Officials), které jsou závazné pro americké výrobce krmiv, udávají 

jako minimální potřebné množství proteinu 18 % v sušině krmiva pro dospělé psy a 22 % pro 

rostoucí psy. Horní hranice pro bílkoviny není určená. Obecně psi dokáží velmi dobře 

tolerovat i více než 30 % bílkovin v sušině[11]. 

Bílkoviny představují základní stavební kameny pro všechny buňky v těle. Esenciální 

(nepostradatelné) aminokyseliny obsažené v bílkovinách umožňují vývoj, regeneraci a práci 

svalů, vnitřních orgánů a kůže. Podílejí se také na metabolických, enzymatických a 

hormonálních procesech, transportují esenciální živiny v těle, chrání tělo před nemocemi, jsou 

zdrojem energie[12]. Tento způsob využití bílkovin je však neefektivní a organismus 

neúměrně zatěžuje. Bílkoviny psi potřebují, aby si zabezpečili přísun specifických 

aminokyselin, které jejich tkáně nejsou schopny syntetizovat v dostatečném poměru pro 

optimální zabezpečení životních procesů[13]. Využití bílkovin probíhá v organismu tak, že při 

procesu zvaném katabolismus se rozkládají na jednotlivé aminokyseliny, které pak 

organismus využívá procesem zvaným anabolismus ke tvorbě organismu vlastních 

specifických bílkovin[12]. V krmivech pro psy se obvykle deklaruje pouze obsah celkových 

bílkovin, jen ojediněle je deklarována přítomnost jednotlivých aminokyselin[6].  

Pes využívá bílkoviny rostlinného i živočišného původu, které podle obsahu esenciálních 

aminokyselin mají různou hodnotu a měly by být v krmné dávce zastoupeny v poměru 1: 

2[14]. Bílkoviny se ukládají v játrech a ve svalstvu. U starších psů se neukládají, a proto je 

třeba zkrmovat bílkoviny lépe využitelné. Jsou velmi důležité v období růstu, výměny srsti, 

(zvláště u dlouhosrstých plemen), při svalové práci a v druhé polovině gravidity[13]. Potřebu 

bílkovin ve výživě psa doplňujeme krmivy živočišného původu[3], tedy masem, tvarohem, 

vejci a příp. tzv. příkrmy[4]. Za příkrmy jsou považovány vařené těstoviny, rýže, ovesné 

vločky a zelenina[14]. Nadbytek bílkovin vede ke zvýšené tvorbě svaloviny a stimulaci pohlavní 

aktivity, podílí se však i na snižování rezerv některých vitaminů a minerálních látek i na 

nadměrné tvorbě rozkladných produktů bílkovin. Nadměrný přísun bílkovin v krmivu může 

vést také k poklesu jejich stravitelnosti, produkci řady toxických látek v tlustém střevě a 

poškození ledvin. Dalším negativním vlivem překrmování jsou poruchy bilance vápníku a 

fosforu, důsledkem může být odvápňování kostí a okyselení organismu[10]. 
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2.2.2 Sacharidy  

Sacharidy jsou potřebné pro tvorbu energie[3]. I když sacharidy patří mezi základní 

energetické živiny, nejsou pro psy zcela nezbytné a žádná z norem neuvádí jejich potřebu[15]. 

Podle závěrů z vědeckých výzkumů National Research Council of the National Academies může 

každodenní strava dospělého psa obsahovat až 50 % sacharidů[6]. 

 Jako sacharidy z chemického hlediska označujeme polyhydroxyaldehydy nebo 

polyhydroxyketony, které obsahují v molekule minimálně tři alifaticky vázané uhlíkové atomy a 

sloučeniny, které se z nich tvoří vzájemnou kondenzací za vzniku acetalových vazeb, tj. látky ze 

kterých vznikají sacharidy hydrolýzou. K sacharidům řadíme také sloučeniny, které vznikají ze 

sacharidů oxidačními, redukčními či substitučními reakcemi[16]. Sacharidy primárně vznikají při 

fotosyntéze v Calvinově cyklu. Dochází zde ke vzniku 3-fosfoglycerátu, kdy spojením 2 jeho 

molekul dochází k rostlinné výrobě glukosy aj. látek[6]. Do organismu psa se dostávají 

z rostlinných krmiv a jejich zdrojem mohou být obiloviny, rýže, těstoviny nebo brambory. 

Sacharidy běžně přítomné v krmivech jsou: laktosa, sacharosa, škrob, celulosa a hemicelulosa. 

Pro obohacení krmiv energií se nejčastěji používá škrob. Ten je psům obvykle dodáván ve formě 

rostlinných komponentů, jako je kukuřice, rýže a pšenice. Stravitelnost škrobu je dána rostlinným 

zdrojem, ze kterého pochází. Obecně je tepelně upravený škrob dobře stravitelný. Tepelně 

upravený bramborový i kukuřičný škrob mají stravitelnost asi 84%[17]. 

Sacharidy se v těle ukládají jen omezeně a jejich nevyužitelné zbytky jsou přeměňovány na tuk a 

volné mastné kyseliny[12]. 

2.2.3 Tuky  

Tuky v krmivu jsou hlavním zdrojem energie. Dodávají krmivu též chutnost a strukturu. Lipidy se 

obvykle definují jako přírodní sloučeniny obsahující vázané mastné kyseliny o více než 3 atomech 

uhlíku v molekule[6].  

Mastné kyseliny jsou z pohledu kvality výživy nejdůležitější. Většina tuků obsahuje všechny typy 

mastných kyselin, ale v různých množstvích. Žádoucí je vysoký obsah esenciálních mastných 

kyselin (EMK) (tj. = musí být dodány s potravou, organismus si je není schopen vytvořit) jako je 

kys. linolová, α - linolenová, arachidonová. EMK jsou důležité pro celkové zdraví zvířete, 

zejména pak pro správnou funkci jater, pro reprodukci, srst a kůži. Tuky jsou důležité i pro 

resorpci lipofilních vitaminů (A, D, E, K) v organismu[7]. 

Tuk má specifické aroma, které u psů ovlivňuje chutnost krmiva. Přes vysokou stravitelnost 

tuku je u psů jeho denní dávka limitována. Organismus je schopen vstřebat jen určité 



16 

 

množství. Překročením tohoto limitu se tuk nevstřebá a odchází z organismu. Což se klinicky 

projeví řídkou stolicí a velkou ztrátou vody a ztrátou části vitaminů[18]. 

Minimální doporučené množství tuku v sušině krmiva podle AAFCO je 5 % pro dospělé psy 

a 8 % pro rostoucí psy. Obvykle bývá úroveň tuku v krmivech vyšší, u pracovních a chovných 

zvířat se pohybuje v rozmezí 10-30 %[15].   

2.2.4 Energie  

Množství základních živin, tj. bílkovin, tuků a sacharidů určuje energetický obsah krmiva. 

Energie se udává v kilojoulech, přičemž 4,2 kJ = 1 kcal neboli kalorií, kde 1 kilokalorie je 

definována jako množství tepla, které je potřeba na zvýšení 1 kg vody o 1 stupeň Celsia         

(1 kcal = 1000 cal). Kalorie jsou staré neplatné veličiny, nicméně se ještě často používají 

v praxi[6]. 

Energii organismus získává spalováním potravy v sériích složitých chemických reakcí, které 

jsou regulované enzymy. Enzymy ovlivňují rychlost těchto chemických reakcí a ke své 

činnosti vyžadují přítomnost vitaminů a stopových prvků. Energie se uvolňuje postupně, 

přesto není organismem využita zcela. Je využívána k vykonávání základních činností, jako je 

svalová činnost, dýchání a fyzická činnost, k udržení tělesné teploty aj. Koncentrace energie v 

krmivu musí být tak vysoká, aby umožnila organismu psa získat dostatečné množství energie 

k udržení energetické rovnováhy[6]. 

Příjem energie posuzujeme na třech úrovních: 

1) Hrubá = brutto energie (BE) 

2) Stravitelná energie (SE) 

3) Metabolizovaná energie (ME) 

Brutto energie je všechna energie, která se uvolní při oxidaci potravy a obvykle se měří při 

spalování v atmosféře kyslíku v kalorimetru za přesně definovaných podmínek. Kalorimetr 

přesně měří teplo, uvolňované spalováním. Zásadní pro výživu však není pouze obsah brutto 

energie, ale fakt, zda zvíře dokáže tuto energii strávit a absorbovat. Právě toto strávené a 

absorbované množství energie označujeme jako energii stravitelnou. SE = BE – ztráty energie 

výkaly, přičemž SE představuje asi 85 % BE. Metabolizovatelná energie je množství energie, 

které zůstane po odečtení ztrát v moči a plynných produktech od stravitelné energie = energie 

definitivně zpracovaná tkáněmi. Hodnoty SE a ME jsou závislé na plemeni, věku, teplotě, 

pohybové aktivitě, aj.[13]. 
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2.2.5 Minerální látky 

Stejně jako vitaminy, i minerály mají v organismu svou nezastupitelnou roli a jsou životně 

důležité. Minerální látky si organismus neumí vyrobit sám, proto je musí přijímat 

prostřednictvím potravy[5]. Úloha minerálních látek je velmi mnohostranná, nejsou 

nepostradatelné jen pro správný vývin kostry, ale jsou i významným faktorem intermediálního 

metabolismu. Podmiňují udržování acidobazické rovnováhy a stálosti vnitřního prostředí a 

jsou stavební součástí tkání[12]. V těle zvířat se vyskytují téměř všechny známé minerální 

prvky, pro jejich život však nejsou všechny stejně důležité a nezbytně nutné. Minerální prvky 

v krmivu, označované jako anorganické živiny, se v krmivářské analytice označují společným 

názvem popeloviny nebo minerální látky. Dělíme je do dvou skupin: makroprvky, které 

zvířata vyžadují ve větších množstvích, a mikroprvky, které jsou vyžadovány v relativně 

malých množstvích. V tělesných tkáních a tekutinách se minerální látky vyskytují ve své 

elektrolytické formě jako soli[19]. Jak nedostatečný, tak i nadměrný příjem minerálních látek 

působí na organismus nepříznivě[9].  

2.2.6 Vitaminy 

Vitaminy jsou esenciálními složkami potravy, které není schopen organismus sám 

syntetizovat. Patří mezi exogenní nízkomolekulární sloučeniny, tzv. biokatalyzátory. Působí 

ve velmi malých koncentracích. Vitaminy dělíme na dvě skupiny dle jejich rozpustnosti – na 

vitaminy lipofilní a hydrofilní. Lipofilní vitaminy mohou být v organismu deponovány a krýt 

jeho potřebu i několik měsíců, naproti tomu vitaminy hydrofilní se většinou neukládají a 

projevy jejich nedostatku nastávají již po několik dnech. Potřebu vitaminů ovlivňují různé 

faktory. Jde zejména o věk, pohlaví a fyziologický stav, vlivy zevního prostředí, stupeň a 

intenzitu látkové výměny a složení potravy[12].   

2.3 Legislativa 

Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu je možné uvádět do oběhu po schválení Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (Odbor zemědělské inspekce) a podnikatelský 

subjekt musí mít povolení k provozování této činnosti. Podniku je uděleno registrační číslo a 

následně je zveřejněn v seznamu schválených výrobců na webových stránkách Ústředního 

kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského[3]. 

Odbor zemědělské inspekce vykonává úřední kontrolu v následujících oblastech: výkon 

úřední kontroly nad výrobou, dovozem, užitím a jakosti krmiv, doplňkových látek, premixů a 

jejich skladováním a označováním; odběr vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů; 
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monitoring výskytu zakázaných a nežádoucích látek v krmivech; zbožíznalecké hodnocení 

vzorků krmiv, vydávání posudků, rozborů a osvědčení; spolupráce při tvorbě právních 

předpisů v oblasti krmiv[3]. 

Výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu používající k výrobě krmiv živočišné suroviny 

(živočišné moučky, čerstvé maso, vnitřnosti nebo jiné vedlejší produkty živočišného původu) 

podléhá schválení Státní veterinární správy ČR a je povinen respektovat hygienické 

požadavky na krmiva, která jsou daná Nařízením EP a Rady č. 1069/2009 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny 

k lidské spotřebě[11]. 

Platná legislativa pro výrobu a distribuci krmiv: 

 Zákon o krmivech č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů: stanoví některé 

požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na 

trh krmiv, doplňkových látek a premixů a pravomoc a působnost orgánu odborného 

dozoru. 

 Vyhláška č. 356/2008 provázející zákon o krmivech. 

 Nařízení EP a Rady č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. 

 Nařízení EP a Rady č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv: v roce 2009 došlo 

ke změně požadavků na označování krmiv, a sice k jejich zpřísnění vydáním Nařízení 

EP a Rady č.767/2009 dne 13.7.2009. Nařízení stanovuje pravidla pro uvádění krmiv 

pro zvířata v zájmovém chovu na trh a jejich používání v rámci celého Společenství, 

včetně požadavků na označování, balení a obchodní úpravu. Platnost tohoto nařízení je 

upravena Nařízením komise (EU) č.454/2010 a byla stanovena na 31. srpna 2011.  

 Nařízení EP a Rady č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě 

zvířat.  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech 

pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k 

lidské spotřebě.  

 Nařízení EP a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a 

krmivech[9]. 

2.4 Informace na obalu výrobku 

Obalem se na základě zákona o krmivech č. 91/1996 Sb. rozumí výrobek zhotovený z 

materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě 



19 

 

prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému 

uživateli[12]. Na obale kupující nalezne nezbytné informace pro výběr výrobku dle svých 

potřeb. Označení obalu slouží pro účely dodržování předpisů, sledovatelnost a kontroly krmiv 

státními orgány. Požadavky na obal se vztahují také na obchodní úpravu a související 

reklamu. Označení musí být úplné, čitelné, nesmazatelné, na nápadném místě obalu a 

připevněné. Označení se uvádí minimálně v jednom z úředních jazyků členského státu nebo 

regionu, v němž je krmivo uváděno na trh. Tyto údaje nemůžou být zakryty žádnou jinou 

informací[3]. 

Nařízení ES a Rady č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv upravuje legislativně 

značení krmiv pro zvířata v zájmovém chovu[4]. 

Údaje na etiketě nebo obalu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jsou zákonem dané. 

Povinně jsou uváděny tyto informace: 

 Obchodní název krmiva. 

 Druh krmiva (jedná-li se o krmivo kompletní, doplňkové či minerální). 

 Jméno, firma a adresa provozovatele krmivářského podniku. 

 Registrační číslo provozu udělené v souladu s Nařízením EP a Rady č.  183/2005, 

kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. 

 Registrační číslo provozu udělené v souladu s Nařízením 1069/2009, které stanoví 

hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a vedlejší produkty, 

které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. 

 Referenční číslo šarže nebo partie, což je identifikovatelné množství krmiva, které 

vykazuje jednotné vlastnosti. 

 Čistá hmotnost. 

 Seznam doplňkových látek uvedený pod záhlavím „doplňkové látky“. Uvádí se název 

a obsah doplňkových látek v 1kg krmiva, u nichž je stanoven maximální obsah pro 

jakýkoli cílový druh zvířat. Výjimka platí pro konzervanty, antioxidanty a barviva, 

kde je možné uvádět pouze názvy těchto funkčních skupin bez uvedení názvu a 

množství. V tomto případě je povinností výrobce sdělit podrobné in-formace 

kupujícímu na vyžádání.  

 Obsah vlhkosti (není vždy povinná, existují výjimky, např. pokud je u suchých krmiv 

vlhkost do 14 %, nemusí být na obale údaj uveden).  

 Kontakt, aby kupující mohl vedle po-vinných údajů získat další informace o krmivu.  
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 Druh nebo kategorie zvířat, kterým je krmná směs určena.  

 Návod ke správnému použití s uvedením účelu, k němuž je krmivo určeno.  

 Doba minimální trvanlivosti.  

 Seznam krmných surovin, z nichž je krmivo složeno. Uvádí se buď název každé 

krmné suroviny v sestupném pořadí podle hmotnosti vypočítané na základě obsahu 

vlhkosti v krmné směsi, nebo název kategorie, do které krmné suroviny patří. Pokud je 

přítomnost některé suroviny zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky na 

obale, uvádí se název a hmotnostní procentní podíl této krmné suroviny.  

 Deklarované jakostní znaky, např. hrubý protein, oleje a tuky, vláknina, popel, 

makroprvky[13]. 

2.5 Porovnání typů krmiv 

V současné době se využívá ve výživě psů několik způsobů krmení, které se od sebe liší. A to 

podáváním tradiční krmné dávky nebo průmyslově vyráběných krmiv, kam patří kompletní 

krmné směsi, doplňkové krmné směsi a speciální léčebné diety[12]. Kompletní krmivo je 

takové, které vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku[1].  

2.5.1 Krmení přirozenou stravou 

Protože pes je masožravec, tvoří maso spolu s kostmi největší část krmné dávky a je pro psa 

hlavním zdrojem živin. Obsahuje plnohodnotné bílkoviny, které jsou životně důležité pro 

stavbu a obnovu buněk a jsou zdrojem energie. Maso obsahuje 50-80 % vody, 15-25 % 

bílkovin a 2-50 % tuku. Dále vitaminy A a B, minerální látky jako je vápník, fosfor, draslík, 

hořčík, sodík a železo. Masem rozumíme svalovinu, vnitřnosti, šlachy, tuk a kůži. Svalovinu a 

vnitřnosti krmíme v poměru zhruba 70 % masa a 30 % vnitřností. Zkrmovat můžeme 

v podstatě jakékoliv druhy masa, které máme k dispozici[5].Psi ale nemohou žrát pouze maso. 

Pokud se rozhodneme krmit psa čerstvou potravou, dbáme, abychom mu poskytovali všechny 

základní živiny nezbytné k udržení zdraví[10]. 

Krmení čerstvou stravou má několik výhod: čerstvé maso neobsahuje žádné konzervanty, 

barviva apod., kvalita záleží vždy jen na nás a pro psa je čerstvá potrava přirozená, chutná a 

dokáže ji mnohem lépe využít[11]. 
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2.5.2 Průmyslově vyráběna krmiva 

2.5.2.1 Konzervovaná krmiva 

Konzervovaná krmiva představují velmi spolehlivou, bezpečnou a vhodnou cestu, jak zajistit 

maximálně chuťově přitažlivé krmivo pro psa. Hlavními složkami konzervovaných krmiv pro 

psy je maso, vedlejší masné produkty, bílkovinné koncentráty, doplňky minerálních látek, 

stopových prvků a vitaminů[6].  

Konzervovaná krmiva jsou většinou chutný zdroj kvalitních bílkovin, představují nezávadné 

výrobky bez zvláštních nároků na podmínky skladování, ale jejich energetická hodnota bývá 

nižší než u suchých krmiv. Další nevýhodou konzervovaných krmiv je nutnost rychlého 

zkrmení po otevření obalu[6]. 

2.5.2.2 Polosuchá krmiva 

Polosuchá krmiva jsou takové masové typy krmiv pro psy, které obsahují 15 až 30 % vody. 

Tato krmiva se vyrábějí z pestré palety surovin včetně masa, vedlejších masných produktů, 

sóji, jiných rostlinných bílkovinných koncentrátů, obilovin, tuků a cukrů. Technologie výroby 

umožňuje měnit obsah vody v širokém rozsahu[6]. 

Díky vyšší vlhkosti jsou polosuchá krmiva pro psy chutnější než suchá, na druhou stranu však 

rostou nároky na skladování[6]. 

2.5.2.3 Suchá kompletní krmiva 

Suchá krmiva pro psy mohou být dodávána jako kompletní krmiva nebo krmiva určená k 

míchání, která se podávají jako součást krmné dávky společně s krmivy bohatými na 

bílkoviny, jako čerstvé maso nebo konzervy. Suchá kompletní krmiva jsou obvykle sestavena 

tak, aby poskytovala odpovídající množství všech živin pro určitou životní etapu zvířete, jeho 

konkrétní pracovní zatížení, podle velikosti a typu plemene apod.[6]. Vyráběna jsou obvykle z 

obilovin, bílkovinných koncentrátů živočišného nebo rostlinného původu (např. masokostní, 

drůbeží, jehněčí, sójová, rybí či další druhy mouček), tuků, minerálií a vitamínových doplňků[7].  

Výhodou suchých krmiv je nízký obsah vody (do 14 %), mohou se dlouhodobě skladovat, jelikož 

jsou tyto podmínky nepříznivé pro růst bakterií a plísní[6].   

Dnešní granulovaná krmiva pro psy jsou založena na obilovinách, tedy surovině, se kterou se 

psovité šelmy v průběhu svého vývoje nesetkávaly a neměly možnost přizpůsobit jí své 

trávení. Vedle vzniku alergických reakcí (např. pšenice, sója) je nutno počítat i s rizikem 
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mykotoxinů[20]. Vyšší podíl obilovin je v těchto krmivech částečně redukován procesem 

extruze, kdy dochází vlivem vysokých tlaků a teplot ke zvýšení stravitelnosti sacharidů. Při 

aplikaci vysokých tlaků a teplot však dochází k velkým ztrátám v obsahu biologicky účinných 

látek, zejména vitaminů a minerálních látek. Z tohoto důvodu jsou do krmiva přidávány látky 

syntetické. Další nevýhodou je, že extrudované krmivo v žaludku nabobtnává a může tak dojít 

k torzi žaludku. Extrudované krmné směsi i přes formální vyváženost živin trpí řadou 

nedostatků např. nižší chuťovou atraktivitou, nižší stravitelností a využitelností bílkovin a 

v neposlední řadě i zvýšeným výskytem celé řady zdravotních poruch souvisejících s jejich 

zkrmováním[6]. 

2.6 Technologie výroby krmiv 

Jedním ze základních předpokladů výroby kvalitního krmiva je výběr jednotlivých surovin 

s důrazem na jejich jakost. Suroviny musí splňovat zákonné parametry. Požadavky se velmi 

liší v závislosti na surovinách. Jiným požadavkům podléhají obilniny, jiným drůbeží a rybí 

moučka, drůbeží maso, minerální látky a jiným podléhají doplňkové látky, jako jsou vitaminy 

či minerály. Sleduje se množství dusíkatých látek, tuků, vitaminů a stopových prvků, ale i 

bezpečnost a nezávadnost surovin, tj. kvalita bílkovin a tuku, obsah těžkých kovů, pesticidů, 

plísní, bakterií aj[6]. 

Plnění legislativních požadavků se kontroluje až 1x měsíčně Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavem zemědělským a Státní veterinární správou[6]. 

2.6.1 Termicky extrudovaná suchá krmiva 

Termicky extrudovaná krmiva jsou vyrobena při teplotách 120 °C až 200 °C. Touto vysokou 

teplotou jsou bioaktivní látky zničeny. Bílkoviny, tuky, stopové prvky, minerální látky jsou 

teplem denaturovány. Do termicky extrudovaných krmiv se proto po teplotním znehodnocení 

přírodních vitaminů a ostatních bioaktivních látek přidávají umělé vitaminy a umělé minerály, 

které jsou biologicky málo využitelné. Pro zajištění příjemné vůně a chutě jsou přidávány 

uměle vyrobené příchutě (sladidla, glutamáty)[21]. 

2.6.2 Za studena lisovaná suchá krmiva 

Tato krmiva jsou vyrobena šetrnou technologií lisováním za studena, která garantuje, že téměř 

všechny vitaminy, minerály a ostatní bioaktivní látky zůstanou ve své původní podobě a v 

celém původním spektru organismu psa k dispozici. Přírodní vitaminy, na rozdíl od umělých, 

nezatěžují orgány látkové výměny (játra, ledviny), což bývá častá příčina alergie nebo 

kožních problémů. Za studena lisovaná krmiva nebobtnají v žaludku a ve střevě jsou 
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intenzivně trávena. Z hotových suchých krmiv jsou za studena lisovaná krmiva přírodnímu 

vzoru výživy psa nejblíže[21]. 

2.6.3 Konzervovaná vlhká krmiva 

Konzervaci krmiva můžeme chápat, jako ochranu požadovaných kvalitativních parametrů 

krmiva proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí, které by jinak způsobily jejich degradaci. 

Dva hlavní faktory, se kterými se potýkají všichni výrobci, jsou vlhkost a kyslík. Abychom 

před nimi krmivo ochránili, stavíme jim do cesty tzv. mikrobiální bariéry. Bariérová 

technologie používá vhodně vybrané kombinace různých konzervačních faktorů nebo technik 

s různou intenzitou účinku k dosažení mírného, spolehlivého konzervačního efektu[22]. 

V případě těchto typů krmiv je první bariérou řádné vysušení granulí při výrobě na úroveň cca 

8-9 % vlhkosti. Druhou bariérou je obal, který chrání výrobek uvnitř. Další bariérou je použití 

konzervantů. Používáme látky na bázi kyseliny propionové, které chrání výrobek proti růstu 

plísní. Dále jsou používány antioxidanty, které chrání hlavně tuky v krmivu proti žluknutí. 

Drůbeží tuk a lososový olej, suroviny typické pro kvalitní krmiva, jsou velmi náchylné k 

oxidaci a vyžadují proto důkladnou ochranu[10].  

Maso (a případně další obsažené složky krmiva) je konzervováno vařením. Podle platného 

Nařízení č. 142/2011 však musí být ohřáto minimálně na 138 °C (měřeno uprostřed obsahu 

konzervy). Tím je dosažena expirační doba 2 až 3 roky. Podobně jako u termicky 

extrudovaných granulí je však i v konzervách vysokou teplotou velká část přírodních 

bioaktivních látek (vitaminy, minerály, stopové prvky) zničena[21].  

2.7 Kvalita krmiv 

Analytické metody mohou s větší nebo menší přesností stanovit obsah jednotlivých živin, ale 

nemohou zjistit jejich možné interakce nebo změny využitelnosti způsobené technologií 

výroby. Technologie výroby podstatně znemožňuje kontrolu kvality výchozích surovin. 

Obsah živin se postupně optimalizuje v souladu s našimi rostoucími znalostmi o jejich 

trávení, využití a s rostoucím stupněm poznání jejich vlivu na metabolismus zvířat. 

Analytické metody, kterými analyzujeme krmiva, umožňují zjistit množství jednotlivých 

živin. Obvykle se stanovuje: obsah sušiny/vlhkosti, obsah N-látek, obsah aminokyselin, obsah 

a kvalita tuků, obsah vlákniny, popelovin, makroprvků a mikroprvků a obsah vitaminů[20]. 

2.8 Chemická analýza krmiv 

Chemická analýza krmiv čerpá především ze znalostí analytické chemie, instrumentální 

analýzy, chemie potravin, biochemie a základů výživy. Zabývá se stanovením hlavních složek 
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krmiva, esenciálních výživových faktorů aj. přirozených složek významných pro výživovou 

hodnotu. Velký význam má i stanovení cizorodých látek významných z hygienicko 

toxikologického hlediska[23].  

2.8.1 Vlhkost a sušina 

Voda je obsažena prakticky ve všech krmivech a vyskytuje se v nich v různém množství a 

v různých formách. Stanovení vody (resp. vlhkosti) může být významným ukazatelem jakosti 

a trvanlivosti výrobku. Při jejím stanovení se uplatňují metody přímé a nepřímé. Přímé 

stanovení (např. destilační metoda) se používá u materiálů s vyšším obsahem vody, kde je 

zaručena dostačující přesnost. Běžně však převládají metody nepřímé, především ty, při nichž 

se voda a mnohé těkavé látky odstraňují sušením, ať již v sušárně, ve vakuu či s použitím 

zdroje infračerveného záření, což je v podstatě stanovení sušiny. Pro stanovení vody lze také 

využít metody instrumentální analýzy – konduktometrie, dielektrometrie, plynová 

chromatografie, nukleární magnetická rezonance[23]. Voda a těkavé látky se souhrnně 

označují jako vlhkost[24]. 

Sušina je pojem, kterým se označuje souhrn všech organických a anorganických složek, 

kromě vody, které jsou obsaženy v krmivu. Celková sušina je součet rozpustné a nerozpustné 

sušiny. Stanovuje se nejčastěji sušením do konstantní hmotnosti. Rozpustná sušina je součet 

organických a anorganických látek rozpustných ve vodě (cukry, kyseliny, třísloviny, barviva, 

některé vitaminy, dusíkaté a minerální látky). Stanovuje se z rozdílu celkové a nerozpustné 

sušiny, nebo přímo refraktometricky, hustoměry, pyknometricky apod.  Nerozpustná sušina 

zahrnuje organické a anorganické látky nerozpustné ve vodě (pektiny, celulosu, hemicelulosy, 

bílkoviny, tuky, minerální látky apod.). Stanoví se gravimetricky po vymytí rozpustného 

podílu vodou a vysušení do konstantní hmotnosti, nebo z rozdílu celkové a rozpustné sušiny. 

Celkový extrakt se získá z rozpustné sušiny oddestilováním těkavých složek (alkoholů, 

mastných kyselin apod.). Stanovuje se stejnými metodami, jako rozpustná sušina[25].  

2.8.2 Dusíkaté látky 

Hrubá bílkovina se obyčejně stanovuje po mineralizaci vzorku na amoniakální formu 

Kjeldahlovou nebo Dumasovou metodou, popř. Nesslerovým činidlem. Bílkoviny rozpustné 

v roztoku lze stanovit spektrofotometricky podle Folina-Ciocalteua, biuretovou reakcí, 

Nesslerovým činidlem, metodou podle Bradfordové, z UV spektra aj. Hodnoty hrubé 

bílkoviny však v sobě zahrnují i dusíkaté látky nebílkovinné povahy a neříkají nic o nutriční 

hodnotě analyzovaného vzorku. Podstatně podrobnější informaci o nutriční hodnotě bílkoviny 
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poskytne její aminokyselinové složení. Analyzovaná bílkovina se hydrolyzuje a uvolněné 

aminokyseliny se stanoví nejčastěji chromatograficky[25]. 

2.8.3 Tuk 

Z analytického hlediska pojem lipidy označuje všechny látky, které se v podmínkách analýzy 

extrahují lipofilními rozpouštědly. Chemicky nejsou tyto látky jednotné a patří k nim 

acylglyceroly neboli tuky, vosky, složené lipidy (fosfolipidy, glykolipidy), lipoproteiny, 

steroidy, terpeny, vitaminy rozpustné v tucích, mastné kyseliny atd.[25]. 

Princip stanovení lipidů je jednoduchý, vyextrahují se ze vzorku vhodným nepolárním 

rozpouštědlem a po jeho oddestilování se vysušený zbytek zváží[23].  

2.8.4 Bezdusíkaté výtažkové látky (BNVL) 

Sacharidy se v krmivech stanoví jako bezdusíkaté látky výtažkové (BNVL) a vláknina. 

Bezdusíkaté látky výtažkové zahrnují především nestrukturální sacharidy, tedy škrob a cukry. 

Obsah BNVL se stanoví nepřímo, výpočtem z údajů získaných chemickou analýzou. Výpočet 

se provádí z výsledků stanovení základních živin, tj. dusíkatých látek, tuku, vlákniny a 

popela, a z obsahu vlhkosti. BNVL se vypočítávají jako zbytek do 1 000 g.kg
-1

. Je možné 

použít i zjednodušený výpočet, kdy se od obsahu sušiny v g/kg odečte obsah dusíkatých látek, 

tuku, vlákniny a popela, vše také v g.kg
-1

[26]. 

 

 
                      

 

(1) 

 

A … vlhkost v g.kg
-1

 

V … dusíkaté látky v g.kg
-1

 

C … tuk v g.kg
-1

 

D … popel v g.kg
-1

[26]. 

2.8.5 Vláknina 

Vláknina zahrnuje strukturální sacharidy, které se nacházejí v buněčných stěnách rostlinných 

buněk. Jedná se o směs celulosy, hemicelulos a nestravitelných inkrustujících látek, jako je 

lignin, kutin a křemičitany. Na základě poměru mezi sacharidy (celulosa, hemicelulosy) a 
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ligninem se mění stravitelnost vlákniny. Čím vyšší je podíl vlákniny v organické hmotě 

krmiva, tím nižší je její stravitelnost. Vláknina se neštěpí běžnými trávicími enzymy, tráví se 

pouze prostřednictvím mikrobiální fermentace[26]. U psů má vláknina význam pouze pro 

podporu činnosti trávicího traktu a formování výkalů, ale na celkové bilanci energie se 

nepodílí[26].  

2.8.6 Popel 

Jako popel se analyticky stanoví veškeré anorganické látky obsažené v krmivu. Odečtením 

obsahu popela od celkového obsahu sušiny dostaneme obsah organické hmoty krmiva. 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis vzorků 

V rámci této práce byly analyzovány vzorky krmiv živočišného původu určené pro výživu 

psů, vyrobené v soukromé firmě autorky „Adámkovy tlačenky“ (viz Obr. 1). Krmiva jsou ve 

formě tlačenky a jsou uložena v umělých střívkách. 

 

 

Obrázek 1: Značka analyzovaného krmiva 

Pro analýzu byly vybrány tři receptury a to „Hovězinka“, „Kuřátko“ a „Srdcovka“. Vzorky 

byly vyrobeny 3.2.2016. Vzhledem k výrobnímu tajemství zde není uvedeno přesné složení 

ani přesný postup výroby vzorků.  
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„Hovězinka“ (Obr. 2) obsahuje hovězí přední svalovinu, hovězí srdce, ovesné vločky, kokos a 

vepřovou želatinu.  

 

Obrázek 2: Hovězinka 

„Kuřátko“ (Obr. 3) obsahuje kuřecí prsa, kuřecí srdce a játra, červenou řepu, pohanku a 

vepřovou želatinu. 

 

Obrázek 3: Kuřátko 

„Srdcovka“ (Obr. 4) obsahuje kuřecí, hovězí a vepřové srdce, celer, pohanku a vepřovou 

želatinu. 
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Obrázek 4: Srdcovka 

Vzorky byly skladovány hluboce zmrazené (při – 18 °C). Den před analýzou byly rozmraženy 

při laboratorní teplotě. Dvakrát pomlety a promíchány (viz Obr. 5).  Byl odebrán 

reprezentativní vzorek a ihned započala analýza.  

 

Obrázek 5: Příprava vzorku 
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3.2 Použité metody a experimentální postupy 

Pro stanovení základních chemických charakteristik vzorků byly použity metodické postupy 

podle příslušných norem pro analýzu krmiv a masa [27, 29, 31-39], upravené pro konkrétní 

podmínky a vybavení laboratoře[25].  

3.2.1 Stanovení sušiny sušením 

Princip: Vhodně upravený vzorek se suší při 105°C a po vysušení do konstantní hmotnosti se 

zváží. Rozdíl hmotnosti vzorku před vysušením a po vysušení udává množství vody a 

těkavých látek neboli vlhkost wv a vyjadřuje se v hmotnostních procentech. Rozdíl 100 - wv 

vyjadřuje obsah sušiny v %. 

Přístroje a pomůcky: Sušárna, exsikátor, hliníkové a vysoušecí misky. 

Postup: Hliníková miska s odkrytým víčkem byla vysušena při 105 C v sušárně a po 

vychladnutí v exsikátoru i s víčkem zvážena. Rychle do ní bylo naváženo 3–5 g vzorku 

s přesností na čtyři desetinná místa, miska se vložila do sušárny vyhřáté na 105 C a sušila se 

2 hodiny. Potom se miska uzavřela víčkem a po patnáctiminutovém chladnutí v exsikátoru se 

zvážila. Pak se miska se vzorkem vložila opět do sušárny na 30 minut a po vychladnutí se 

opět zvážila. Tento postup se opakoval, dokud nebyl rozdíl mezi posledními dvěma váženími 

menší než 2 mg[25, 32, 36]. 

Výpočet: Vlhkost wv se vypočítá z rozdílu hmotnosti vzorku před vysušením a po vysušení a 

vyjádří se v hmotnostních procentech. Rozdíl 100 - wv vyjadřuje obsah sušiny v %. 

    
     

  
      (2) 

   … obsah vlhkosti v % 
 

   … hmotnost vzorku před vysušením v g 

   … hmotnost vzorku po vysušení v g 



30 

 

3.2.2 Stanovení hrubé bílkoviny dle Kjedahla 

Princip: Vzorek krmiva je mineralizován koncentrovanou kyselinou sírovou při teplotě varu 

kyseliny. Rozklad je urychlen zvýšením teploty varu a přidáním vhodného katalyzátoru. 

Dusík, který byl v bílkovinách nebo aminokyselinách ve formě aminoskupiny i 

aminoskupiny, se převede mineralizací na síran amonný. 

Bílkovina + H2SO4   a NH3 + b CO2 + c H2O + d SO2 

2 NH3 + H2SO4   (NH4)2SO4 

Ze síranu amonného se uvolní amoniak 30 % roztokem NaOH a přehání se vodní párou 

v Parnas-Wagnerově destilačním přístroji do předlohy se známým nadbytečným množstvím 

odměrného roztoku kyseliny sírové.  

(NH4)2SO4 + 2 NaOH   Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O 

2 NH3 + H2SO4   (NH4)2SO4 

Přebytek této kyseliny se pak titruje odměrným roztokem hydroxidu sodného na indikátor 

Tashiro.  

H2SO4 + 2 NaOH   Na2SO4 + 2 H2O  

Z množství spotřebované kyseliny sírové se vypočte obsah dusíku. Obsah dusíku se přepočte 

na obsah tzv. hrubé bílkoviny vynásobením faktorem 6,25[30]. 

Přístroje a pomůcky: Váhy, mineralizační trubice, destilační přístroj podle Parnase-Wagnera, 

Erlenmeyerovy baňky 250 ml, byreta, titrační baňky 250 ml, odměrný válec 100 ml, odměrná 

baňka 100 ml, pipety 10 ml a 25 ml. 

Chemikálie: Kyselina sírová konc., kyselina sírová (c = 0,05 mol.l
-1

), 33% hydroxid sodný, 

hydroxid sodný (c = 0,1 mol.l
-1

), Weiningerův katalyzátor (90 g síranu sodného, 7 g síranu 

rtuťnatého, 1,5 g síranu měďnatého a 1,5 g selenu), roztok fenolftaleinu, Tashirův indikátor. 

Postup: Do mineralizačních trubic bylo odváženo po 0,5 g vzorku s přesností na čtyři 

desetinná místa. Potom se ke každému vzorku přidalo 10 ml koncentrované kyseliny sírové a 

2 g Weiningerova katalyzátoru, trubice se vložily do mineralizačního bloku a nechaly se 

mineralizovat 24 hodin. Mineralizace byla ukončena, až byl vzorek čirý.  Mineralizáty vzorků 
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byly převedeny kvantitativně do destilačních baňek, 10x zředěny. Ke směsím v destilačních 

baňkách se přidalo několik kapek fenolftaleinu. Destilační baňka se připojila k destilačnímu 

přístroji. Dělicí nálevkou se přidalo asi 40 ml 33 % roztoku hydroxidu sodného (až do 

fialového zbarvení fenolftaleinu). Uvolněný amoniak se předestiloval s vodní párou do 

předlohy s 25 ml standardizovaného roztoku kyseliny sírové. Konec chladiče sahal až ke dnu 

předlohy a destilace se regulovala tak, aby se uvolněný amoniak stačil kvantitativně vázat 

v předloze (nesměl bublat). Po 25 minutách destilace se předloha snížila tak, aby konec 

chladiče nezasahoval do roztoku, a destilovalo se ještě 5 minut. Po ukončení destilace se 

opláchla vnější stěna vývodu chladiče destilovanou vodou do předlohy. Potom se do předlohy 

s destilátem přidaly 3 kapky Tashirova indikátoru a titrovalo se odměrným roztokem 

hydroxidu sodného do prvního trvalého žlutého zbarvení[25, 31, 33-35]. 

Výpočet: Obsah dusíku ve vzorku vyjádřený jako hmotnostní procento se rovná: 
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navážkam   … hmotnost vzorku spáleného ve spalovací trubici v g 

 

 

Obrázek 6: Stanovení dusíku dle Kjeldahla 

3.2.3 Stanovení tuku dle Soxhleta 

Princip: Lipidy se vyextrahují ze vzorku nepolárním rozpouštědlem. Po oddestilování 

rozpouštědla a vysušení se tuk odváží. 

Přístroje a pomůcky: Váhy, extraktor podle Soxhleta, struhadlo, topné hnízdo, destilační 

přístroj, exsikátor.  

Chemikálie: Petrolether. 

Postup: Bylo odváženo asi 5 g vzorku s přesností na 1 mg do extrakční patrony. Patrona se 

nahoře utěsnila vatou a vložila do střední části extrakčního přístroje. Do suché destilační 

baňky na 250 ml se vložilo několik kousků pemzy a baňka i s pemzou se zvážily. Potom se do 

baňky nalilo 150 ml rozpouštědla, sestavil se celý extrakční přístroj a zahřívalo se na topném 

hnízdě tak, aby rozpouštědlo mírně vřelo. Extrahovalo se 5 hodin, pak se oddestilovalo 

rozpouštědlo, baňka se vysušila v sušárně (30 minut při 100 C) a po ochlazení v exsikátoru 

se zvážila[25, 29, 37]. 

Výpočet: Obsah celkového tuku ve vzorku vyjádřený v hmotnostních procentech se rovná 

         
   

  
 (4) 
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m0 … hmotnost (navážka) zkušebního vzorku v g 

m1 … hmotnost extrakční baňky s varnými kuličkami v g 

m2 … hmotnost extrakční baňky, kuliček a tuku po vysušení v g 

 

Obrázek 7: Stanovení tuku dle Soxhleta 

3.2.4 Bezdusíkaté výtažkové látky (BNVL) 

Obsah bezdusíkatých výtažkových látek se vypočte dle vzorce: 

BNVL = 100 – (dusíkaté látky + tuk + vláknina + popel), kde BNVL je obsah bezdusíkatých 

výtažkových látek ve 100% sušině[28].  

3.2.5 Stanovení vlákniny podle Henneberga a Stohmanna 

Princip: Působením 5% roztoku kyseliny sírové a 5% roztoku hydroxidu sodného se balastní 

látky převedou do roztoku a získá se vláknina, která se stanoví vážkově. 

Přístroje a pomůcky: Mixer, topné hnízdo, destilační baňka 500 ml, zpětný chladič, filrační 

kelímek M2, odsávací baňka, vývěva, váhy. 

Chemikálie: 5% kyselina sírová, 5% hydroxid sodný, etanol, diethylether. 

Postup: Do 500 ml destilační baňky se diferenčně navážily 3 g rozmixovaného vzorku, 

přidalo se 200 ml 5% kyseliny sírové a vařilo se 30 minut pod zpětným chladičem. Během 

mírného varu bylo nutno baňkou několikrát zamíchat. Poté se ještě za horka roztok zfiltroval 

přes filtrační kelímek M2 a promyl horkou vodou. Zbytek ve filtračním kelímku se 
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kvantitativně převedl zpět do destilační baňky 200 ml 5% hydroxidem sodným a vařilo se 

znovu pod zpětným chladičem 30 minut. Po skončeném varu se roztok zfiltroval přes suchý 

filtrační kelímek M2 a dobře promyl horkou vodou, ethanolem a diethyletherem. Obsah 

filtračního kelímku se vysušil při 105 C a po vychladnutí se kelímek zvážil. Po zvážení se 

kelímek vložil do muflové pece, obsah se spálil při teplotě kolem 650 C, a po opětovném 

zvážení se hmotnost popela odečetla od hmotnosti vysušené sedliny[25, 39]. 

Výpočet: Hmotnost vlákniny se vypočítá jako rozdíl hmotnosti vzorku po vysušení a 

hmotnosti vzorku po spálení[25]. 

 

Obrázek 8: Stanovení vlákniny dle Henneberga a Stohmanna 

3.2.6 Vážkové stanovení popela 

Princip: Navážka vzorku se spálí v elektrické peci a po vychladnutí se popel zváží. 

Přístroje a pomůcky: Porcelánové kelímky, elektrický vařič, váhy, elektrická pec, kelímkové 

kleště. 

Postup: Do vyžíhaného a zváženého porcelánového kelímku byly naváženy asi 2 g vzorku 

s přesností na čtyři desetinná místa a opatrně se zuhelnatil na vařiči v digestoři. Pak se žíhal 

v elektrické peci při teplotě přibližně 800 C asi 3 hodiny. Spalování bylo ukončeno po 

vymizení černých uhlíkatých částeček. Kelímek s popelem se vložil do exsikátoru a po 

vychladnutí zvážil[25, 27, 38]. 
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Výpočet: Hmotnost popela se vypočítá z rozdílu hmotnosti vzorku před žíháním a po žíhání a 

vyjádří se v hmotnostních procentech wp[25]. 

    
     

      
      (5) 

   … hmotnost popela v % 

   … hmotnost misky s popelem v g 

   … hmotnost prázdné misky v g 

   … hmotnost misky se zkušebním podílem v g[26]. 

3.3 Statistické zpracování výsledků 

Výsledky byly zpracovány pomocí Microsoft Office Excel a jsou uvedeny ve formě průměr 

± sm. odchylka. Každý vzorek byl analyzován dvakrát (n=2).  

Vzhledem k malému počtu opakovaných měření (n = 2), jako míra přesnosti výsledků bylo 

použito rozpětí (R), tj. rozdíl mezi největší (xn) a nejmenší (x1) hodnotou výsledků v sérii. 

           (6) 

Odhad směrodatné odchylky se vypočítá ze vztahu: 

        (7) 

kde hodnota koeficientu kn pro výpočet směrodatné odchylky z rozpětí je 0,8862[40]. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Jak již bylo zmíněno, v rámci této práce byly analyzovány vzorky krmiv živočišného původu 

určené pro psy, vyrobené v soukromé firmě „Adámkovy tlačenky“. Krmiva jsou ve formě 

tlačenky a jsou uložena v umělých střívkách, obsahují až 80% živočišné složky a až 20% 

rostlinné složky, přičemž zbytek do 100% hmotnosti je tvořen vepřovu želatinou. Živočišná 

složka je tvořena svalovinou a/nebo vnitřnostmi a/nebo šlachami. Pro výrobu lze využít maso 

drůbeží (kuřecí, krůtí), hovězí, vepřové, ryby, zvěřina, skopové, jehněčí, telecí, králičí, 

kachní, muflonní, pštrosí atd. Rostlinná složka je tvořena obilovinami a/nebo zeleninou. U 

alergických jedinců lze vepřovou želatinu nahradit rostlinným agarem. Krmivo neobsahuje 
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konzervanty, barviva ani jiná chemicky vyráběná aditiva. Pro analýzu byly vybrány tři 

receptury a to „Hovězinka“, „Kuřátko“ a „Srdcovka“. Výběr byl proveden tak, aby byly 

zahrnuty vzorky různého složení.  

Živiny jsou chemicky definovatelné látky potřebné pro výživu zvířat, které jsou obsaženy v 

krmivech. V organismu plní funkci stavební, energetickou a podílejí se na průběhu a řízení 

metabolických procesů. Výživná hodnota krmiv se zpravidla odvozuje od obsahu analyticky 

stanovených hrubých živin [8]. V potravě psa musí být zastoupeny bílkoviny živočišného 

původu, sacharidy, tuky, minerální látky, vitaminy a voda[4]. Vzorky byly podrobeny 

komplexnímu chemickému rozboru: stanovení sušiny, popela, vlákniny, celkového dusíku 

(resp. obsahu hrubé bílkoviny) a tuku, resp. celkových lipidů. Tyto parametry jsou schopny 

velice dobře a komplexně charakterizovat složení libovolného vzorku krmiva a jsou popsány 

a specifikovány v příslušných normách. Postupy stanovení byly převzaty jednak z norem 

určených přímo pro testování krmiv[35-39], a vzhledem k tomu, že převážnou část vzorků 

tvoří maso, v některých případech byly aplikovány také normy určené pro rozbor masa a 

masných výrobků[27, 29, 31-34]. Princip jednotlivých stanovení je vždy obdobný, proto byly 

v některých případech, vzhledem k vybavení laboratoře potřebnými pomůckami, přístroji a 

chemikáliemi, postupy poupraveny a optimalizovány podle již zavedených a vyzkoušených 

metod [25]. Naměřené výsledky jsou shrnuty v Tabulce 1. 

Obsah analyzované 

složky 

Hovězinka Kuřátko Srdcovka 

Popel [%] 0,77 ± 0,34 0,57 ± 0,12 0,67 ± 0,22 

Vlhkost [%] 23,5 ± 0,9 22,0 ± 0,0 22,5 ± 0,9 

Tuky [%] 8 ± 0,1 10,5 ± 2,5 6,9 ± 0,4 

Vláknina [%] 6,9 ± 0,2 6,7 ± 0,1 6,8 ±0,3 
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Hrubá bílkovina [%] 28,2 ± 1,6 25,5 ± 3,1 30,0 ± 1,6 

BNVL [%] 39,5 ± 1,10 41,4 ± 3,05 39,9 ± 1,92 

Tabulka 1: Výsledné hodnoty analýz  

Výsledky byly porovnány se standardy AAFCO  (Association of American Feed Control 

Officials) - jedná se o dobrovolné sdružení amerických úředníků místních, státních a 

federálních agentur pověřených ze zákona regulovat prodej a distribuci krmiv a přípravků pro 

zvířata. Aby mohlo být krmivo pro psy označené za kompletní a vyvážené, musí splňovat 

normy AAFCO. AAFCO sleduje obsah určitých složek v krmivu. Normy zahrnují bílkoviny, 

tuky, vitaminy rozpustné v tucích, vitaminy rozpustné ve vodě a minerály. Úroveň živin uvádí 

normy AAFCO v sušině41. Kromě toho byly naše výsledky také porovnány 

s deklarovanými jakostními znaky na českém trhu běžně dostupných krmiv pro psy, které lze 

vyčíst na obale výrobku. Byly vybrány následující výrobky určené pro dospělé psy:  

1) Salám pro psy „Sausage With Chicken And Rice“ od firmy Brit 

2) Granule pro psy „Selection Maintenance Formula“ od firmy K-9 

3) Konzerva pro psy „Adult Classic“od firmy Pedigree. 

Hodnoty uvedené na obalu těchto vybraných srovnávacích vzorků jsou shrnuty v Tabulkách 

2-6. 

4.1 Obsah sušiny (vlhkosti) 

Sušina je prvotní a základní hodnota charakterizující každé krmivo; ovlivňuje skladovatelnost 

i příjem krmiva zvířaty. 

Vlhká krmiva (konzervy, vaničky, salámy apod.) obsahují 70 – 80 % vody, polosuchá krmiva 

(různé měkké válečky či kolečka) dosahují 15 – 20 % vlhkosti a krmiva suchá (granule) 

dosahují 7 – 9 % vlhkosti. Z hlediska výživné hodnoty jsou vlhká, polosuchá a suchá krmiva 

rovnocenná[33].  
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Obsah 

analyzované složky 

Brit Sausage With 

Chicken And Rice 

K-9 Selection 

Maitenance Formula 

 

Pedigree Adult 

Classic 

 

Vlhkost [%] 70 10 81,1 

Tabulka 2: Přehled deklarovaného obsahu vlhkosti v komerčně dostupných krmivech pro psy 

Vlhkost analyzovaných vzorků je následující: „Hovězinka“ 23,5 ± 0,9 %, „Kuřátko“ 22,0 ± 

0,0 % a „Srdcovka“ 22,5 ± 0,9 % (viz Tabulka 1). Analyzované vzorky patří mezi polosuchá 

krmiva. 

4.2 Obsah bílkovin 

Dusíkaté látky jsou všechny látky obsažené v krmivech, které v molekule obsahují dusík. 

Jejich množství se vyjadřuje jako obsah dusíku vynásobený koeficientem 6,25, který vychází 

ze skutečnosti, že bílkoviny obsahují 16 % dusíku. Dusíkaté látky se dělí na bílkovinné a 

nebílkovinné. Bílkoviny jsou základními stavebními látkami živočišného organismu. V této 

funkci se nedají nahradit žádnými jinými živinami. Kromě toho slouží také jako zdroj energie, 

zejména při nedostatku sacharidů a tuků [11-13]. 

Standardy AAFCO udávají jako minimální potřebné množství proteinu 18 % v sušině krmiva 

pro dospělé psy a 22 % pro rostoucí psy. Horní hranice pro bílkoviny není určená. Dnes už se 

všeobecně ví, že psi dokáží velmi dobře tolerovat i více než 30 % bílkovin v sušině. Existují 

vědecké studie, které prokázaly, že vysokoproteinová strava u psů nepoškozuje ledviny, 

pokud obsahuje kvalitní bílkoviny. Ani u starších zvířat není vhodné příjem bílkovin příliš 

omezovat. V žádném případě by se neměl jejich příjem snižovat u obézních psů, pro které je 

naopak vyšší obsah bílkovin prospěšný a při redukci váhy podporuje zachování svalové 

hmoty. Na druhou stranu, extrémně vysoký příjem bílkovin (nad 50 %) je nežádoucí, protože 

zbytečně zatěžuje metabolismus jater a ledvin[11]. 
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Obsah 

analyzované složky 

Brit Sausage With 

Chicken And Rice 

K-9 Selection 

Maitenance Formula 

 

Pedigree Adult 

Classic 

 

Hrubá bílkovina [%] 13,6 22 7,7 

Tabulka 3: Přehled deklarovaného obsahu hrubé bílkoviny v komerčně dostupných krmivech pro psy 

Obsah hrubé bílkoviny v analyzovaných vzorcích je následující: „Hovězinka“ 28,2 ± 1,6 %, 

„Kuřátko“ 25,5 ± 3,1 % a „Srdcovka“ 30,0 ± 1,6 % (viz Tabulka 1). V porovnání s Tabulkou 

3 obsahují vzorky vyšší množství hrubé bílkoviny než srovnávací vzorky běžně dostupných 

krmiv pro psy, což může být tím, že pro jejich výrobu bylo použito skutečně kvalitní maso, a 

splňují požadavky dle standardů AAFCO. 

Kvalita bílkovin závisí na jejich stravitelnosti a na obsahu a vzájemném poměru esenciálních 

aminokyselin. Bílkovina je tím kvalitnější, čím více se blíží složení proteinu vlastního těla 

zvířete, proto mají živočišné bílkoviny obvykle vyšší kvalitu než rostlinné[12]. V krmivech 

pro psy se ale obvykle deklaruje pouze obsah celkových bílkovin, jen ojediněle je 

deklarována přítomnost jednotlivých aminokyselin[6]. Nicméně ze samotné hodnoty hrubých 

proteinů nelze určit kvalitu obsažených bílkovin, ani to, jestli se skutečně jedná o bílkoviny 

nebo o nebílkovinné dusíkaté látky. Pro objektivní posouzení kvality zastoupených bílkovin je 

nutné provést stanovení aminokyselin nebo biologický pokus na zvířatech[15]. 

4.3 Obsah tuku 

Tuky slouží jako vydatný zdroj energie, kromě toho chrání vnitřní orgány před mechanickým 

poškozením a podílí se na termoregulaci. Slouží také jako rozpouštědlo liposolubilních 

vitaminů (A, D, E, K) a umožňují tím jejich využití. V neposlední řadě jsou tuky zdrojem 

esenciálních mastných kyselin. Po stránce chemického složení jsou to heterogenní látky, 

jejichž společným znakem je nerozpustnost ve vodě a rozpustnost v nepolárních 

rozpouštědlech. V krmivech se stanoví jako zbytek získaný po vysušení dietyletherového 
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nebo petroletherového extraktu. Ten obsahuje kromě základních tuků (triacylglycerolů) také 

mastné kyseliny, vosky, fosfolipidy, lipoproteiny, chlorofyl, steroly aj. [23, 25]. 

Minimální doporučené množství tuku podle AFFCO je 5,5 % ze sušiny krmiva u dospělých 

psů a 8,5 % u rostoucích psů. Obvykle bývá jeho úroveň v krmivech vyšší, u pracovních a 

chovných zvířat se pohybuje v rozmezí 10 – 30 %. Na rozdíl od bílkovin jsou pro tuky 

stanovené i maximální přípustné hodnoty. Větší množství tuků může u citlivějších psů vyvolat 

průjem. Nadbytek tuku také nepříznivě ovlivňuje využitelnost některých živin (bílkovin, jódu, 

thiaminu). Normy potřeby živin pro psy a kočky NRC (2006) stanoví pro tuky maximální 

bezpečný limit 70 % z celkové energie a 33 % ze sušiny krmiva. Výjimku představují velmi 

intenzivně zatěžovaní pracovní psi, u kterých bývá někdy obsah tuku v krmné dávce 

vyšší[11].  

Obsah 

analyzované složky 

Brit Sausage With 

Chicken And Rice 

K-9 Selection 

Maitenance Formula 

 

Pedigree Adult 

Classic 

 

Tuky [%] 10,2 12 5,5 

Tabulka 4 Přehled deklarovaného obsahu tuku v komerčně dostupných krmivech pro psy 

Obsah tuku v analyzovaných vzorcích je následující: „Hovězinka“ 8,0 ± 0,1 %, „Kuřátko“ 

10,5 ± 2,5 % a „Srdcovka“ 6,9 ± 0,4 % (viz Tabulka 1). Analyzované vzorky splňují 

požadavky na obsah tuku dle standardů AAFCO a v porovnání s Tabulkou 4 se hodnoty tuku 

pohybují v obdobném rozsahu jako u srovnávacích vzorků komerčních krmiv.  

4.4 Obsah vlákniny 

Sacharidy se v krmivech stanoví jako BNVL (viz následující kapitola 4.5) a vláknina, přičemž 

BNVL zahrnují především nestrukturální sacharidy, tedy škrob a cukry [26]. Vláknina 

zahrnuje strukturální sacharidy, které se nacházejí v buněčných stěnách rostlinných buněk. 
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Jedná se o směs celulosy, hemicelulos a nestravitelných inkrustujících látek, jako je lignin, 

kutin a křemičitany [26]. 

Potřeba vlákniny není u psů stanovená, proto je možné setkat se i s názorem, že je pro psa 

vlastně zbytečná. Ve skutečnosti ale vláknina ve vhodné formě a množství (obvykle 2 – 5 % 

v sušině krmiva) významně přispívá ke správné funkci a zdraví střev. Naproti tomu nadbytek 

vlákniny snižuje stravitelnost živin a také vstřebávání některých minerálních látek a vitaminů, 

což může vést k jejich deficitu[11]. 

Obsah 

analyzované složky 

Brit Sausage With 

Chicken And Rice 

K-9 Selection 

Maitenance Formula 

 

Pedigree Adult 

Classic 

 

Vláknina [%] 0,5 2,7 0,5 

Tabulka 5: Přehled deklarovaného obsahu  vlákniny v komerčně  dostupných krmivech pro psy 

Obsah hrubé vlákniny v krmivech se stanovuje jednoduchou metodou podle Henneberga a 

Stohmanna, kdy se vláknina stanoví vážkově jako nezhydrolyzovatelný zbytek vzorku. Hrubá 

vláknina zahrnuje především celulosu, pouze část hemicelulos a ligninu, které se částečně 

rozpustí při kyselé a alkalické hydrolýze. K přesnějšímu určení skutečného obsahu vlákniny v 

krmivech by bylo možné použít stanovení tzv. neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a 

acidodetergentní vlákniny (ADF), k čemuž se v současné době používají různé moderní 

přístroje42. 

Obsah vlákniny v analyzovaných vzorcích je následující: „Hovězinka“ 6,9 ± 0,2 %, 

„Kuřátko“ 6,7 ± 0,1 % a „Srdcovka“ 6,8 ±0,3 % (viz Tabulka 1). V porovnání s Tabulkou 5 

obsahují vzorky vyšší množství vlákniny, než všechny vybrané srovnávací vzorky 

komerčních krmiv, z čehož by bylo možné usuzovat, že analyzované vzorky obsahují 

nadbytek vlákniny, což není u krmiv vzhledem k výše zmíněným problémům příliš žádoucí. 
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Než budou výrobky uvedeny na trh, bude vhodné pokusit se snížit její obsah úpravou receptur 

a to snížením podílu obiloviny. 

4.5 Obsah sacharidů (BNVL) 

Sacharidy pocházejí především z krmiv rostlinného původu, vznikají v rostlinách jako 

produkt fotosyntézy. V živočišných krmivech se nachází jen minimální množství sacharidů 

(mléčný cukr, svalový a jaterní glykogen, glukosa v krvi). Jejich množství zde nepřevyšuje 2 

% ze sušiny [17]. 

Obsah BNVL v analyzovaných vzorcích byl následující: „Hovězinka“ obsahuje 39,5 ± 1,10 

%, „Kuřátko“ 41,4 ± 3,05 % a „Srdcovka“ 39,9 ± 1,92 % (viz Tabulka 1).  

Sacharidy nejsou pro psy zcela nezbytné, protože umí účinně využívat aminokyseliny 

z bílkovin pro syntézu glukózy v játrech. Žádné z oficiálních norem potřeby živin neuvádí 

potřebu sacharidů. To ale neznamená, že sacharidy nehrají ve výživě psů žádnou roli. 

Obsah přiměřeného množství sacharidů v krmivu je pro psa z řady důvodů výhodný. Jsou 

rychlým zdrojem energie a pomáhají psům významně šetřit bílkoviny. V krmné dávce také 

pomáhají naředit příliš vysokou koncentraci bílkovin a tuků. Jejich metabolické zpracování je 

jednodušší než u bílkovin a dochází při něm k menšímu zatížení jater a ledvin. Trávení 

sacharidů v tenkém střevě pak představuje menší zátěž na slinivku než trávení velkého 

množství tuků a bílkovin. Vyšší potřeba sacharidů je u březích a kojících fen, které mají 

zvýšené nároky na přísun glukosy pro syntézu mléčného cukru. Dnes už je vědeckými 

studiemi prokázané, že i tyto feny se obejdou bez sacharidů, pokud mají v krmné dávce 

dostatečné množství proteinů (45 - 50 %). Otázka je, jestli je takto vysoká hladina proteinů 

pro ně prospěšnější než přiměřená dávka sacharidů. Pes by měl mít v krmné dávce optimálně 

10 - 40 % využitelných sacharidů (cukry, škrob) z celkového obsahu energie, jejich množství 

by nemělo přesáhnout 50 %. Nadbytek sacharidů může vést ke vzniku obezity a přispívá 
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k rozvoji diabetu. Sacharidy v nadměrném množství mohou také způsobovat trávicí problémy 

a zvýšenou plynatost[11].  

4.6  Obsah minerálních látek 

Minerální látky jsou v těle zvířat zastoupeny pouze v množství 4 - 5 %, patří však k životně 

důležitým látkám. Asi 17 minerálních látek je esenciálních a musí být přijímány z krmiva. 

Minerální látky se podílejí na výstavbě tkání, jsou součástí tělesných tekutin, působí jako 

katalyzátory mnoha biochemických procesů. Jsou nezbytné pro udržování acidobazické 

rovnováhy a stálosti vnitřního prostředí. Vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, chlór a síra, 

které se v organismu vyskytují v relativně velkém množství, se řadí mezi makroprvky. Ostatní 

minerální látky se v těle vyskytují pouze ve stopovém množství a patří mezi mikroprvky 

(stopové prvky). Minerální látky se při svém působení v organismu navzájem ovlivňují, proto 

je důležité sledovat nejen jejich celkový obsah v krmivech, ale i jejich vzájemný poměr. 

Dochází také k vzájemnému ovlivnění využitelnosti, takže přebytek jedné minerální látky 

může snížit využitelnost jiné[43. 

Souhrnné vyjádření obsahu všech minerálních látek jako tzv. popel tedy není příliš relevantní. 

Standardy AAFCO uvádí minimální hodnoty pouze pro jednotlivé minerální látky. Denní 

doporučené množství pro dospělého psa je pro fosfor 0,75 g pro vápník 1 g44. Než budou 

výrobky uvedeny na trh, bude vhodné pro doplnění provést i stanovení obsahu jednotlivých 

minerálních látek, zejména pak fosforu a vápníku.    

Obsah 

analyzované složky 

Brit Sausage With 

Chicken And Rice 

K-9 Selection 

Maitenance Formula 

 

Pedigree Adult 

Classic 

 

Popel [%] 5 5,2 2,5 

Tabulka 6: Přehled deklarovaného obsahu popela v komerčně dostupných krmivech pro psy 
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Vzhledem k tomu, že se do komerčních krmiv při výrobě běžně minerální látky přidávají, 

mívají obsah popela cca 5-8% (viz ukázka srovnávacích vzorků v Tabulce 6). 

Obsah popela všech analyzovaných receptur je značně nižší než u všech srovnávacích vzorků 

komerčních krmiv. „Hovězinka“ obsahuje 0,77 ± 0,34 %, „Kuřátko“ 0,57 ± 0,12 % a 

„Srdcovka“ 0,67 ± 0,22 % (viz Tabulka 1).  Tzn., že analyzované vzorky nemohou být 

uváděny na trh jako kompletní krmivo [1, 2].   

V případě, že krmivo neobsahuje dostatečné množství minerálních látek, lze tento deficit 

doplnit podáváním kompletních minerálních doplňků nebo různých přírodních preparátů[5]. 

5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou 

charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané 

vzorky. 

V rámci této práce byly analyzovány vybrané modelové vzorky krmiv určené pro výživu psů, 

vyrobené v soukromé firmě „Adámkovy tlačenky“. Pro komplexní charakterizaci vzorků byly 

zvoleny následující parametry: stanovení sušiny, popela, vlákniny, celkového dusíku (resp. 

obsahu hrubé bílkoviny) a tuku, resp. celkových lipidů. Zjištěné parametry byly porovnány se 

standardy AAFCO a standardními vzorky krmiv pro psy běžně dostupnými na českém trhu.   

Vlhkost vzorků byla stanovena sušením. Bylo zjištěno, že analyzované vzorky spadají do 

kategorie polosuchých krmiv (22 – 24 % vlhkosti).  

Obsah hrubé bílkoviny byl stanovován pomocí metody dle Kjedahla. Vybrané vzorky 

obsahují vyšší množství hrubé bílkoviny (26 – 30 %) než běžně dostupné krmivo pro psy, což 

může být způsobeno tím, že pro jejich výrobu bylo použito kvalitní maso. Pro objektivní 
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posouzení kvality zastoupených bílkovin bude vhodné doplnit ještě stanovení zastoupení 

jednotlivých aminokyselin. 

Obsah tuku byl stanoven metodou dle Soxhleta a hodnoty tuku vzorků (7 – 10 %) se pohybují 

v obdobném rozsahu, jako u srovnávacích vzorků komerčních krmiv.  

Obsah vlákniny byl stanovován metodou dle Henneberga a Stohmanna a její množství 

v analyzovaných vzorcích bylo vyšší (6,7 – 6,9 %), než u všech vybraných srovnávacích 

vzorků komerčních krmiv, z čehož by bylo možné usuzovat, že analyzované vzorky obsahují 

nadbytek vlákniny. K přesnějšímu určení skutečného obsahu vlákniny bude vhodné doplnit 

stanovení tzv. neutrálně detergentní vlákniny, příp. acidodetergentní vlákniny. Před uvedením 

vzorků na trh bude snížen obsah vlákniny snížením podílu obilovin. Byl také vypočten obsah 

BNVL ve vzorcích (39 – 41 %).  

Dále byl stanovován obsah hrubého popela vážkově. Obsah popela všech analyzovaných 

receptur je značně nižší (0,6 – 0,8 %), než u všech srovnávacích vzorků komerčních krmiv. 

Bude vhodné pro doplnění provést i stanovení obsahu jednotlivých minerálních látek, 

zejména pak fosforu a vápníku, zatím analyzované vzorky nemohou být uváděny na trh jako 

kompletní krmivo. 

Na závěr lze konstatovat, že analyzované vzorky předběžně splňují požadavky standardů 

AAFCO a po doplnění některých podrobnějších potvrzujících analýz, provedených 

v příslušných akreditovaných laboratořích, bude možné je uvádět na trh. Výsledky diplomové 

práce budou použity pro zlepšení receptur a příp. vývoj nových typů krmiv. 
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6 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

NRC  National Research Council 

ES  Evropské Společenství 

BARF  Bones and Raw Food 

AAFCO  Association of American Feed Control Officials 

EMK  esenciální mastné kyseliny 
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