
JAK ZJISTIT, ZDA  
JE VÁŠ MAZLÍČEK 
VE SPRÁVNÉ 
KONDICI? 

POHLAĎTE HO A UVIDÍTE
Budete posuzovat tyto hlavní oblasti: krk, hrudník, břicho a pas.
Dlaněmi přejeďte přes jeho hrudní koš směrem od hlavy dozadu - cítíte jeho žebra?  
Podívejte se na něho shora - jak výrazné zúžení / pas - vidíte mezi hrudníkem a zadní části?

Velmi 
hubený / 
podvýživa

Hubený / 
podváha

Ideální 
hmotnost

Nadváha 

Obezita

Pes Kočka

Pokud Váš mazlíček patří do kategorie velmi hubený/hubený nebo do kategorie s nadváhou/obezitou navštivte 
svého veterinárního lékaře. Předejdete tím možným komplikacím, které s velkými váhovými výkyvy častou 
souvisí. Velmi důležité je také stanovení BODY CONDITION SCORE (BCS) – na podrobnosti se zeptejte svého 
veterinárního lékaře. 

Pro pacienty s nadváhou / obezitou je doporučeno použít: 
SPECIFIC® Weight Reduction (pro psy granule CRD-1 a konzervy  
CRD-2, pro kočky granule FRD a konzervy FRW) anebo SPECIFIC® 
Weight Control (pro psy granule CRD-2 a pro kočky granule FXD).  

Nabízíme také vhodné PAMLSKY – více na www.specificdiet.cz.

www.specificdiet.cz

Žebra, páteř a kosti jsou snadno vidět na dálku. 
Nepozorujeme žádný tělesný tuk, ale zjišťujeme ztrátu 

svalové hmoty. Zvíře vypadá vyzáblé, hubené a kostnaté. 

Žebra, páteř a kosti jsou snadno palpovatelné. Při 
pohledu shora je pas lehce rozpoznatelný a při pohledu ze 
strany je  břicho vykasané. Zvíře působí štíhlým, křehkým 

až hubeným dojmem. 

Žebra, páteř a kosti jsou snadno palpovatelné, ale větši-
nou nejsou vidět. Při pohledu shora je patrný pas, břicho 

je zvednuté a při pohledu z boku není ochablé. Normální, 
ideální a zdánlivě svalnatý vzhled.

Žebra, páteř a kostní výčnělky jsou těžko palpovatelné a mnohdy skryté 
pod ložisky tuku. Při pohledu shora je pas roztažený nebo často hruško-

vitý. Při pohledu ze strany břicho klesá. Na kyčlích, základně ocasu a 
hrudníku se obvykle vyskytují ložiska tuku. Na zvířeti je patrná nadváha, 

působí mohutným, hrubým dojmem, je tlusté. 

Velké ukládání tuku na hrudníku, zádech, bázi ocasu a zadních 
končetinách. Břicho je výrazně pokleslé při pohledu zboku. Při 

pohledu shora nevidíme žádný pas a hrudník a břicho splývají v 
jeden velký celek. Zvíře vyvolává dojem, že je oteklé. 
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