
Co nás často mýlí ve výživě koní 
 
Ca, Se, L-carnitin... Vzpomenete si, co vám o nich říkali v hodinách chemie? Pokud ne, anebo 
byste si své vědomosti rádi doplnili, čtěte dále. 
 
L-carnitin podáváme dlouhodobě 
L-carnitin je látka, která má ve výživě koní dobrou pověst. Většina majitelů, chovatelů a 
zejména trenérů je velmi spokojena, vidí-li jej uveden ve složení doplňkových krmiv. 
L-carnitin je přítomen v celém těle, zejména ve svalech, a podstata jeho významu spočívá ve 
skutečnosti, že mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, jeden z významných energetických 
zdrojů, se bez jeho přítomnosti špatně využívají. Z mastných kyselin s dlouhým řetězcem 
pozůstávají tuky a oleje, které koním přidáváme do krmné dávky právě za účelem jejich 
energického zvýhodnění. Naproti tomu, mastné kyseliny s krátkým řetězcem, produkt 
mikrobiálního trávení ve slepém střevě (mléčná, propionové, octová…) se v organismu 
využívají i bez přítomnosti L-carnitinu.  
Oxidační energetické využití vyšších mastných kyselin probíhá v buněčných organelách – 
mitochondriích, a proto se často mluví o mitochondriální úrovni využití vyšších mastných 
kyselin za přítomnosti L-carnitinu. Je důležité vědět, že biochemický mechanismus využití 
mastných kyselin je adaptivní proces. Potřebuje několik dní na to, aby se projevil, a tak se 
skutečný a plný efekt velmi drahého L-carnitinu projeví pouze při dlouhodobém, pravidelném 
a dostatečném podávání mastných kyselin i L-carnitinu.  
Něco ze života: podáme-li koni těsně před startem významného dostihu několik gramů L-
carnitinu, je to představení, které by mělo být doprovázeno magickým tancem, řehtačkami a 
vonným dýmem. Pak by snad takto podaná účinná látka mohla něčemu pomoci. 
Mluvíme-li o krmení dostihových koní, musíme mluvit i o riziku dopingových látek. V tomto 
případě ovšem nejsou obavy na místě, protože L-carnitin je látka v těle přirozeně se 
vyskytující. A její přídavek, podstatně zlepšující využití krmných tuků, není v rozporu 
s antidopingovými pravidly.  
 
Selen – skvělý antioxidant 
Především je selen jedním z nejúčinnějších antioxidantů. Zapojen do enzymu glutathionu 
rozkládá peroxid vodíku i hydroperoxidy mastných kyselin. Řečeno současnými 
populárnějšími pojmy, selen je mimořádně účinný i proti superoxidantům. Má blízkou vazbu 
k vitaminu E a jejich vzájemné spolupůsobení lze vysvětlit takto: Vitamin E zabraňuje tvorbě 
peroxidů mastných kyselin, selen se účastní štěpení peroxidů. Biochemické účinky této 
kombinace jsou velmi příznivé a vedou k podstatnému snížení koncentrace peroxidů ve všech 
tkáních.  
Volné oxidační radikály se dostávají do organizmu z vnějšího prostředí, ale převážně vznikají 
při zcela fyziologických procesech – třeba intenzivní svalovou a dechovou prací. A proto jsou 
koně oxidačními radikály značně zatěžováni. Selen je pro ně tedy skutečně důležitý. Kvalitu 
krmiv pro intenzivně pracující koně běžně posuzujeme podle obsahu vitaminu E, ale na selen 
často zapomínáme. A o formu, v jaké je selen použit, se zajímáme jen málokdy. Nebo vůbec? 
A proč bychom vlastně měli?  
Minimální obsah selenu v krmivu by měl být mezi 0,1 – 0,12 mg/1 kg sušiny krmiva, pro 
koně o hmotnosti 500 kg je to cca 1 mg selenu denně. Literatura zabývající se biochemií 
udává toxickou hladinu pro živočichy mezi 5 – 15 ppm, což odpovídá 5 – 15 mg selenu na 1 
kg krmiva. Do 3 ppm by se mělo vejít fyziologické optimum. Záleží ovšem na intenzitě 
pracovního vytížení. Co dostačuje pro výběhové blues, nemůže vyhovovat pro intenzivní 
trénink vrcholového sportu.  



Přirozeným zdrojem selenu je transport půda – krmivo – trávicí trakt. Neboli, z pastevního 
porostu se selen dostává do organizmu v účinné, organické formě. Velmi ale záleží na jeho 
obsahu v půdě, kde jej bývá většinou nedostatek. Je-li doplňován do krmných směsí, pak 
obvykle jako seleničitan sodný. V této anorganické formě však spíše vyniká jeho toxicita než 
biologický účinek. Jestliže je v krmivu selen v anorganické formě, pak musíme s jeho 
toxicitou počítat již od 2 mg na 1 kg sušiny krmné dávky. Pro koně o hmotnosti 500 kg 
počítáme cca 8,5 kg sušiny, maximum denní dávky selenu je tedy 17 mg. Při vyšším množství 
dochází k chronickým poruchám až otravám, neboť selen pak v metabolismu vytěsňuje síru a 
nahrazuje ji. Dochází k poruchám tvorby kopytní hmoty až po vyzutí kopyta, vypadávání žíní 
z hřívy i ocasu.  
Při použití selenu v organické formě je situace mnohem příznivější, neboť selen přirozeně 
nahrazuje atom síry v sirných aminokyselinách. Potom se např. jako selenomethionin ukládá 
ve svalech a je využíván podle metabolických potřeb.  
Další jeho funkcí je ochrana červených krvinek i hemoglobinu (ovšem, opět souvisí 
s oxidačními radikály v krevní plazmě), ochrana před nekrosou jaterní i srdeční tkáně a 
svalovou dystrofií.  
Literatura někdy zmiňuje působení selenu proti stresu. To je ale zčásti chybná interpretace, 
protože selen je prevencí proti tzv. oxidačnímu stresu – neboli stresu z poškození organismu 
oxidačními radikály. Pro úplnost budiž řečeno, že my lidé tímto symptomem trpíme ještě víc 
než koně. Zejména kuřáci a jedlíci hamburgerů.  
 
Bez vápníku to opravdu nejde 
Vápníku je všude kolem nás plno. Tělo koně o hmotnosti 500 kg jej obsahuje cca 7000 g, 
z toho je 99 % vázáno v kostech. Zdá se, že je vše v pořádku a není o čem hovořit… 
Vápník je v kostech vázán ve formě fosforečnanu vápenatého, zbývající 1 % obsahují tělní 
tekutiny, v tzv. ionizované formě. Znamená to, že tento vápník je připraven pro veškeré 
metabolické funkce – má zásadní vliv na srážlivost krve, normální dráždivost nervové 
soustavy včetně srdeční inervace, udržování selektivní propustnosti membrán. 
Minerální vápník uložený v kostech může vzbuzovat dojem, že je zde ve stálé, neměnné 
formě. Opak je ale pravdou – prochází neustálými dynamickými změnami. Prostřednictvím 
kostních buněk (chondrocytů) se kost neustále přestavuje, čímž dochází k pohybu vápníku 
jako kostitvorného prvku, ale i mimo tento děj se vápník z kostí neustále uvolňuje i resorbuje, 
více v mládí, více při vysoké aktivitě pohybu, méně ve stáří a při malé pohybové aktivitě. Lze 
předpokládat, že je takto denně průměrně v pohybu cca 3 – 5 g vápníku. Tuto funkci 
umožňuje jedinečná struktura – měkké, vláknité útvary, tzv. micely. V mléku je uložen 
podobně, a proto je mléko tak jedinečným, vysoce využitelným zdrojem vápníku.  
Vápník má velmi složitou resorpci. Při dostatku bílkovin v krmné dávce se resorbuje 
podstatně lépe, než při jejich nedostatku. V obilovinách je vápník vázán fytátovou vazbou, 
která je ve střevě prakticky nerozpustná. Využití vápníku brání i šťavelany, obsažené v řadě 
rostlin. Je-li ve výživě koně nadbytek volných mastných kyselin, reagují s vápníkem za 
vzniku velmi špatně rozpustných mýdel. Další komplikací je poměr vápníku, fosforu a 
hořčíku. Promokne-li důkladně seno, neobsahuje pak žádný využitelný vápník.  
Většina vápníku odchází z těla stolicí. Je to obecná fyziologická souvislost u všech savců a 
má se za to, že většina vápníku ve stolici je vápník nevstřebaný, jen velmi malé množství 
vstřebaného vápníků je takto vylučováno. Menší část vápníku odchází močí a je prokázanou 
skutečností, že právě tento je vápník z ionizovaného podílu. Při nedostatku vápníku jsou 
ledviny schopny zpětné resorpce.  
V neposlední řadě, a to je třeba mít vždy na paměti, část vápníku odchází z těla koní také 
potem. Koňský pot obsahuje cca 0,12 g Ca v 1 l potu, převážně ve formě CaCl2. Při střední 



práci odchází podle literatury 1 – 2 l potu denně, při velmi těžké nejméně 5 l. Ztráta vápníku 
je tedy pouze cca 0,6 g, ale jedná se o vápník, který prošel ionizací.  
Ve většině doplňkových krmiv je zdrojem vápníku uhličitan vápenatý. Neboli krmný 
vápenec. Uhličitan vápenatý se velmi snadno rozpouští i ve slabých kyselinách, je využitelný 
a resorbovatelný pouze v kyselém prostředí. Žaludek koně není plně obdán sliznicí s produkcí 
kyseliny chlorovodíkové, jako je tomu u jiných monogastrů nebo u přežvýkavců. Znamená to, 
že ne vždy se vápník z uhličitanové vazby uvolní a je schopen se v zásaditém prostředí střev 
resorbovat. Zejména u koní s velmi vysokou pracovní aktivitou vzniká nedostatek 
ionizovatelného vápníku a kosti mohou trpět zhoršenou dynamikou přeměny vápníku. 
Existuje tak řada úvah o únavových zlomeninách a jedné z jejich příčin – nedostatečném 
zdroji ionizovatelného vápníku. Proto musíme minerální výživě koní věnovat velkou 
pozornost. Nestačí spokojit se s konstatováním dostatečného obsahu vápníku v doplňkovém 
krmivu, ale je nutno zajímat se o použité zdroje.  
Často používaný a levný uhličitan vápenatý není možno považovat za spolehlivý zdroj. Je 
velmi žádoucí, aby byl kombinován například s monokalcium fosfátem či dikalcium fosfátem. 
Vzhledem ke kyselé povaze vazby je využíván mnohem lépe než uhličitan vápenatý. Zcela 
ideálním, velmi snadno ionizovatelným zdrojem jsou organické sloučeniny vápníku. Jedná se 
o mléčnan či citrát vápenatý. Jejich vysoká cena je kompenzována vynikající využitelností a 
rychlou ionizací. Tato forma vápníku by nikdy neměla chybět ve výživě dostihových koní a 
laktujících klisen.  
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