
 

 

 

KRMNÁ DÁVKA 

Informace o koni 

Jméno Jiskra Plemeno Český  

teplokrevník 

Hmotnost 470 kg 

Pohlaví Klisna Věk 10 let Kondice 2 – 2,5 z 5 (pod 

optimem) 

Kondice, zdravotní stav, komentář majitele 

Popis zdravotního stavu, způsobu ustájení a pastvy, zhodnocení kondice + komentář majitele. 

 

Navrhované kompletní složení denní krmné dávky 

Krmivo Množství Cena za kg Cena za denní 

dávku 

Seno výborné kvality 8 kg 3 kč 24 kč 

Krmivo 1 400 g 13,8 kč 6 kč 

Krmivo 2 200 g 32 kč 8 kč 

Krmivo 3 200 g 18 kč 4 kč 

Krmný olej 100 ml 34,5 kč 4 kč 

Doplněk 1 60 g 42 3 

Doplněk 2 50 g 151 kč 8 kč 

Celkem denní dávka   57 kč 

Celkem měsíčně   1710 kč 

Celkem měsíčně bez sena   990 kč 
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NAVRHOVANÁ KRMNÁ DÁVKA 

Ranní krmná dávka 

Krmivo Množství Poznámka 

Seno  Ad libitum Nejdříve seno potom 

„jádro“ 

Krmivo 1 200 g Poměr krmivo:voda 1:4 dle 

návodu 

Krmivo 3 100 g  

Krmný olej 50 ml  

 

Odpolední krmná dávka 

Krmivo Množství Poznámka 

Seno Ad libitum  

Krmivo 1 100 g Poměr krmivo:voda 1:4 dle 

návodu 

Krmivo 3 100 g  

 

Večerní krmná dávka 

Krmivo Množství Poznámka 

Seno  Ad libitum Nejdříve seno potom 

„jádro“ 

Krmivo 1 100 g Poměr krmivo:voda 1:4 dle 

návodu 

Krmivo 2 200 g  

Krmný olej 50 ml  

Doplněk 1 60 g  

Doplněk 2 50 g  
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Proč navrhovaná krmiva? 

 

Obecně pro fungování organismu potřebuje tělo přijímat energii, získává ji z cukrů, tuků a proteinů. 

→ Cukry rychle stravitelné – nachází se: zejména obiloviny (škrob), mladá tráva (fruktany), 

melasa (sacharóza) 

→ Cukry pomalu stravitelné – nachází se: vláknina, tedy seno, vojtěška atd. 

→ Tuky – nachází se: spíše kompletní krmiva s obsahem olejnin a olejů (müsli, čisté oleje) 

→ Proteiny – stavební materiál, potřebné pro nasvalení, organismus spaluje jen při hladovění 

Střeva koně nejlépe využívají pomalé cukry, tuky a proteiny. Rychlé cukry při nadměrném množství 

vyvolávají změny prostředí střeva a narušují proces trávení. Díky tomu dochází i ke změnám druhů 

mikroorganismů, které střevo osidlují. Rychlé cukry v obilovinách krmit můžeme, je ale potřeba 

vybalancovat celou krmnou dávku a dát koni to, co opravdu potřebuje, i s přihlédnutím k jeho 

aktivitě a práci. 

 

Krmivo 1 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Krmivo 2 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Krmivo 3 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Krmný olej 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Doplněk 1 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Doplněk 2 

Popis krmiva a proč jsem ho vybrala do krmné dávky 

Váš kůň: 

Popis našeho cíle, jak budeme postupovat v následujících měsících, na co dávat pozor, co hlídat. 

Jak krmit: 

Jak podávat navrhovanou krmnou dávku, rozpis navykání. 

 

Příklad navykání  - ranní krmná dávka (obdobně použijte i u odpolední a večerní krmné dávky): 

Týden 

Původní krmná 

dávka Krmivo 1 Krmivo 3 Olej 

1. 500 g 50 g 50 g 25 ml 

2. 250 g 100 g 100 g 50 ml 

3. 0 g 200 g 100 g 50 ml 

 


