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KDO ZA TÍM VŠÍM STOJÍ?
PAVLÍNA ŠMUCEROVÁ

Je autorkou tohoto e-booku, vzdělávacího programu Kočkomalovánky
a spoluzakladatelka iniciativy Nekupuj. Adoptuj!

Nekupuj. Adoptuj! není útulek, ale snaží se pomáhat tam, kde činnost běžných útulků
z důvodu přepracování pečovatelů často končí - v oblasti osvěty. Informuje širokou
veřejnost a děti v základních školách o tom, proč je adopce psa nebo kočky z útulku úžasná
věc a proč bychom neměli zapomínat nechat naše domácí mazlíčky kastrovat.
Nekupuj. Adoptuj! přešlo v roce 2019 pod správu spolku Pet Heroes, z.s.
Komplexní vzdělávací program Kočkomalovánky byl představen na stovce škol
v České republice a prošlo jím téměř 7 000 dětí. Samotná knížečka Kočkomalovánek vyšla
i nezávisle v nakladatelství CPress.
PS: Momentálně hledáme koordinátora Kočkomalovánek pro základní školy – v případě
zájmu se mi ozvěte na email pavlina.smucerova@gmail.com :-)

MVDR. MARTINA NAČERADSKÁ, PHD.,
MANZCVS FELINE MEDICINE

Jedna z nejlepších veterinárních lékařek a kočičích psychologů u nás. Kočky jsou její
vášní a celoživotní láskou. Pro jejich ochranu a pomoc při šíření kvalitních a pravdivých
informací udělala paní doktorka již opravdu hodně.
Účastní se diskusí v televizních pořadech, komentuje pro různá média a sama publikuje
články ve vědeckých i nevědeckých časopisech. Založila první Cat Friendly Clinic v České
republice.
Krom úspěšné veterinární praxe v Praze, přednáší v nejrůznějších zemích na několika
kontinentech a sama se neustále vzdělává. Doktorát získala za svůj výzkum terapie
plísňového onemocnění kůže malých zvířat s využitím chytré houby Pythium oligandrum.
Ještě malé vysvětlení k titulu MANZCVS. Díky této zkoušce, která se zároveň považuje za
další titul, má paní doktorka otevřené dveře v rámci specializace na kočky po celém světě.

MILANA PETRÁSKOVÁ

Majitelka Kočičího domova Sluníčko má péči o zubožené kočky napsanou v osudu.
Veškerý svůj čas a energii věnuje dlouhá léta vyhozeným nebo týraným kočkám.
Útulek poskytuje profesionální péči o kočky v nouzi, financuje rozsáhlé kastrační
programy, vzdělává veřejnost. Doporučujeme sledovat pravidelné „zpravodajství
z útulku“ na jejich facebookových stránkách.
Koupí této elektronické knížečky jste přispěli právě na tento útulek, ale protože situace
je stále vážná a peněz není nikdy dost, útulek uvítá jakýkoli další příspěvek, ať jednorázový,
nebo pravidelný (číslo transparentního účtu 2500438542/2010).

JAK TO CELÉ ZAČALO …
Jakožto majitelka čtyř úžasných kočičích bytostí (a vždy hrdě dodávám, že jsou
všechny adoptované z útulku) jsem se vždy zabývala otázkou, jak jim předešlé životní
útrapy vynahradit a udělat zbytek jejich života jednoduše dokonalým.
Zde nabízím skromnou ochutnávku toho, co všechno naše pražské bytové kočky běžně
dělají:
• kočky spí s námi v posteli
• na strop a zeď jsme nainstalovali překrásné kočičí hřiště (odkud doskočí na horní
poličky kuchyňské linky, čímž se prostor nad zemí přirozeně zvětšil)
• náš obývák i ložnici zdobí mohutné kmeny břízy
• ještě v osmém měsíci těhotenství jsem v sadu odřezávala odpadlé višňové větve, aby
měli kočičáci to pravé vyžití i na balkoně (a snáz nám odpustili nového lidského
vetřelce )
• balkon je samozřejmě zasíťovaný, aby si mohly užívat čerstvého vzduchu téměř
neomezeně
• škrabadel máme hned několik, z toho dvě až do stropu a pak nějaká ta menší.
Ještě bych měla dodat, že kluky (Ladynka jako jediná ženská mezi samými kocoury Brumdou, Čmeldou a Jackoušem - si na mužské označení už zvykla) nikdy nenecháváme
déle než jednu noc doma samotné (o důvodech si přečtěte níže v textu). A teď přijměte
pozvání k malé prohlídce našeho bytu.

Pohled z druhé strany, vpravo nahoře
už vidíte kus hřiště na stropě.

Náš obývák - pohled od
vstupních dveří. Vpředu dva
kmeny břízy, jeden sahající
od podlahy po strop, druhý
upevněný u podlahy a k většímu
kmeni. Napravo jsou nástupní
schůdky a poličky na kočičí
hřiště.

Noha s ocasem. :-)
Detail upevnění u stropu.
(Konstrukci jsme si nechali dělat
u šikovného řemeslníka.)
Hřiště u stropu, napojení
na kuchyň.

Nejsvrchnější část stromu se

Višňové větve, bedýnka s kamínky,

vešla do ložnice. Jak vidíte,
břízu jsme využili úplně
celou. :-)

jedlá zahrádka.

Kmen jsme z 1/3 seřízli a
přišroubovali na zeď. To byla
chyba. Kočky ho nemůžou při
šplhu obejmout packami, tak
ho ignorují.
Větve nám slouží jako bezva
němý sluha. :-)

Větve jsme připevnili úplně
jednoduše pomocí
elektrikářských pásek. Drží
bezvadně.

Sečteno podtrženo - nemyslím si, že by se u nás kočičky měly špatně. Na druhou stranu
si také nemyslím, že by výše zmíněné věci byly tím nejdůležitějším a jediným, co bytová
kočka ke štěstí a spokojenosti potřebuje.

V této online knížečce bych Vás chtěla vzít na cestu porozumění kočičí mysli
a přirozeným způsobům jejich chování. Vycházím z nejnovějších poznatků předních
světových veterinářů a kočičích psychologů. Odborným garantem mi byla česká jednička
v kočičí medicíně a psychologii – MVDr. Martina Načeradská, Ph.D., která přednáší
na kongresech o kočkách po celém světě.

ČÁST I.
CO JE KOČKA ZAČ …?

Přestože se kočka stává stále populárnějším domácím mazlíčkem, neznamená to, že jí
dobře rozumíme. A dobrá komunikace (ať už mezi lidmi navzájem, nebo mezi člověkem
a zvířetem) je základním předpokladem dobrého života.
Kočka strávila s lidmi pouhé 0,03 procenta svého evolučního vývoje. To není dost
pro to, aby se dokázala dostatečně adaptovat na lidský způsob žití. Bohužel i my lidé
máme velké mezery v tom, abychom těmto tajemným bytostem dobře porozuměli.
Až příliš často se řídíme různými mýty, které si předáváme z generace na generaci.
Co je tedy kočka zač?
Co ji charakterizuje a jak se co nejvíce přiblížit jejímu způsobu uvažování?
Co jsou základní charakteristické znaky, které kočku dělají takovou, jaká je?
Pojďme se na to spolu podívat.

1. KOČKA JE LOVEC A KOŘIST ZÁROVEŇ.
N a ro z d í l o d j i n ý c h z v í řat , k t e rá
jsou zpodstaty buď jedno, nebo druhé, činí
tento znak z kočky maximálně komplikované
zvíře. Kdo má také rozumět zvířeti, pro které
jsou naprosto přirozené dva tak rozdílné
styly chování, že? :-)

Kočka jako lovec
Kočka-lovec si nehraje s myší, jak tomu my lidé s oblibou říkáme, když vidíme kočku
vyhazovat nebohou myšku metr do výšky. Uveďme tento mýtus na pravou míru.
Ko č k a - l o v e c j e v p e r m a n e n t n í m
nebezpečí, protože jakékoli zranění se jí
může stát osudným. Kousnutí od myši
či poranění od ptačího zobáku se snadno
zanese infekcí a neléčená infekce může
být ve svém důsledku smrtelná.
Navíc kočky nikdy neloví ve smečkách
a co do obstarávání potravy se musí
spoléhat jen na sebe. Proto opatrnosti při
lovu není nikdy nazbyt.
Toto „solitérní“ lovení zde ještě rozvedeme. Někdy se my lidé smějeme a říkáme
o kočkách, že se na nás povyšují. (Viz rozličné veselé příhody o tom, jak nás mají kočky
omotané kolem prstu a za naši péči neprojevují tolik vděku jako třeba psi.) Příčinu tohoto
zdání hledejme právě ve způsobu lovu. Psi loví ve smečce a v určitých životních etapách se
spoléhají, že potravu obstarají ostatní členové společenství. Na rozdíl od nich se kočky při
obstarávání potravy nikdy na jiné kočky nespoléhají. (Výjimku samozřejmě tvoří matka kočka, která svým potomkům nosí úlovky k procvičování lovu.)

Kočka jako kořist
Kočka-kořist je druhá poloha, která definuje kočičí chování. Kočka-kořist nevyniká
v rychlém běhu po rovině a je příliš malá na to, aby měla šanci uniknout třeba psovi.
Kočka-kořist tedy potřebuje únikové
cesty, které vedou vertikálně, tj. směrem
vzhůru. Navíc její evoluce začala na
stromech, kdy se před 65 miliony
lety pohyboval předchůdce dnešní kočky
(tzv. Cimolestes) právě v korunách stromů.
Při jakémkoli ohrožení (a to se týká též
návštěvy veterináře) se kočka cítí jako kořist.
Je v ohrožení a o svou záchranu umí
svést boj. Je to evolučně dané chování, za
které ji nemůžeme trestat.

2. KOČKA JE VÝLUČNÝ MASOŽRAVEC.
Na rozdíl od psa, který se teoreticky může stát
vegetariánem (pozor – jen za určitých velmi
přísných pravidel), získává kočka část svých
bílkovin jen a pouze z masa. Vegetariánství tady
není na místě.

Aminokyseliny
Kočičí tělo si neumí samo vyrobit některé aminokyseliny. Jednou znich je taurin.
Při jeho nedostatku se může rozvinout onemocnění srdce (tzv. dilatační kardiomyopatie)
a při nepřetržitém krmení kočky bezmasou stravou zvířeti selže srdce.
Další důležité aminokyseliny, které si kočka sama neumí vyrobit, jsou nezbytné pro
správný metabolismus tuků. Pozor tedy na dlouhodobé hladovění a po domácku
ordinované diety bez kvalitních bílkovin pro tlusté kočky. Když kočky hladoví, neumí svůj
metabolismus zpomalit. Už po 24-hodinové hladovce jim hrozí selhání jater (tzv.
ztučnění, lipidóza).

BARF
Zpohledu celostní výživy jsou pro kočku vhodná – a zároveň na našem trhu dostupná
v BARF obchodech – jednodenní kuřátka. Přesně v této podobě by kočka malého
ptáčka po ulovení zkonzumovala – se všemi svaly, vnitřnostmi, kostmi, chrupavkami
a peřím.
V obchodech prodávají malé kohoutky, kteří by po vylíhnutí byli stejně zlikvidováni.
Kuřátka, stejně jako jakékoli jiné syrové maso, je nutné alespoň 24 hodin přemrazit.
Kočky zvyklé na komerční krmivo po celých kuřátkách nebo kuřecích krcích nejspíš
ihned nadšeně neskočí, ale trpělivostí a správným přístupem je
to můžete naučit. Nezapomínejte však stále na rozmanitou stravu.

Podívejte se na specializované stránky propagující BARF, tedy krmení syrovou stravou.
Najdete tam mnoho rad, které vám to oběma usnadní. Je mnoho stránek s pochybnými
nebo nepřesnými informacemi. Paní doktorka Načeradská doporučuje tyto - https://
catinfo.org/#Home-Prepared_Diets. V češtině pak poskytují ověřené informace tyto stránky
- https://www.felinium.cz/zaklady-nutricnich-potreb-kocky.

Vitamín A
Ještě poznámka k syrové stravě. Pokud jste jejími zastánci, dávejte si pozor na podávání
přílišného množství jater, jsou bohatá na vitamín A. Vitamínem A se kočky snadno
předávkují, což může vyústit v selhání jater nebo srůsty obratlů na krční páteři.

Pozor na vypěstování averze k jídlu
Je také dobré vědět, že kočce můžeme vypěstovat averzi na určitý typ krmení. Například
když kočce není dobře a zvrací, lehce si vypěstuje nechuť k tomu jídlu, které jí právě
podáváme (a přitom dané jídlo ani nemusí být příčinou zvracení).
Kočku, které nemoc způsobuje bolest a nevolnost, převádíme na nový, dietní typ stravy
až poté, co dostane léky ulevující od těchto negativních projevů. V opačném případě si
nabízené krmení spojí spocitem bolesti / nevolnosti a nebude ochotná pozřít nic, co jí
v té době bylo nabídnuto.
V případě, že nezaberou ani stimulace chuti k jídlu předepsané veterinářem (Peritol
nebo Mirtazepin), je lepší nechat kočce zavést sondu. Určitě se nedoporučuje ji krmit
doma násilím stříkačkou, jak se to dřív běžně dělávalo. Tímto postupem si kočka vybuduje
averzi nejen na dané krmení, ale i na člověka, který ji nutí jíst násilím.

Různorodost nade vše
Od malička kočky zvykáme na různé textury krmení, tj. podáváme jim různé druhy
granulek (co do velikosti a tvarů), dále jídelníček zpestřujeme i syrovým masem, různými
druhy kapsiček atp.

Zaprvé tím kočce zajistíme pestrou stravu (nejen složením, ale i „pro oko“) a zadruhé až bude kočka stará, nemocná a odkázaná na dietu, nebude mít problém přejít
na specializovanou stravu.
Kočky se totiž obecně instinktivně vyhýbají krmení, které neznají a na které si od
malička nenavykly. Jako koťata je jejich máma totiž učí, co můžou žrát a čemu se raději
vyhnout.

V kostce
V domácím prostředí kočce dopřáváme kvalitní krmivo vyrobené z masa, které je
rozmanitého charakteru. Mějme na paměti, že ve volné přírodě kočka konzumuje až 14
druhů kořistí a jí cca 6x denně po menších dávkách. Granule nebo kousky masa tedy
připravujeme tak, aby si je sama mohla nalézt, vyšťourat a zkonzumovat. Zajímavé tipy
najdete dále v textu.

3. KOČKA JE SOCIÁLNÍ TVOR – MÁ TO ALE SVÁ ALE
I dnes se můžete leckde dočíst, že je
kočka osamělé a nenáročné zvíře a lze si
ho proto pořídit třeba do garsonky, kde
v pohodě přečká, zatímco my trávíme dny
a noci v práci. Prosím vás, toto není pravda!
Navzdory tomu, co jsme si říkali o kočičím
samotářském chování v roli lovce, je kočka
velmi sociální tvor. Kočka je například
ochotna nakojit koťata jiné kočky v rámci
své sociální skupiny. Toto je příklad nejvíce společenského chování, kterého jsou zvířata
vrámci jednoho druhu schopna.

Kočičí kolonie
V kočičích koloniích žije vždy skupina příbuzných samic a jejich mláďat. Společně obývají
rozsáhlou základnu, ve které spí, konzumují potravu, kojí, hrají si a dělají vše spolu.
Každá samice pak chodí na lov zvlášť.
Kocouři žijí buď samostatně, nebo se svým bratrem (popřípadě jiným nepříbuzným
kocourem). Jejich skupina je však maximálně tříčlenná. Kocouři mají přístup do skupiny
samic. Koťata se učí pozorováním a nápodobou v rámci své sociální skupiny, a to
především od své matky (třeba formou demonstrace lovu pomocí polomrtvé myši, kterou
jim přinese „na hraní“).
I z toho vyplývá, že jsou kočky sociální tvorové a být součástí stabilní

a předvídatelné sociální skupiny (např. lidské) má velký vliv na jejich pocit bezpečí
a pohody.
Z toho vyplývá i další důležitá skutečnost: Kočky jsou sociální tvorové, ale jen vrámci své
vlastní skupiny, kterou dobře znají. Proto pořídit kotěcí společnost své již zestárlé kočce
je druhý extrém, který pro ni může mít devastující následky - v případě, že je vše
provedeno bez přípravy a bez rozmyslu.

Pokud si právě pořizujete novou kočku (nebo pokud máte doma znepřátelené kočičí
jedince), mrkněte na bonusovou kapitolu „Seznamování dvou koček“ dále v textu.

Kočka a dovolená
V podkapitole o sociálním chování kočky
nelze vynechat jednu důležitou poznámku.
NIKDY nenechávejte svou kočku déle než
jednu noc doma samotnou.
V případě dovolené nebo víkendu mimo
domov zajistěte spolehlivé kamarády,
catsitovou službu či využijte kočičí hotel
(v případě, že máte společensky laděnou
kočku).
Kočce doma samotné je nejen velmi
smutno (!), ale může se u ní projevit i vážná
zdravotní komplikace, kterou lze těžko
předvídat. Jednou z mnohých je třeba
ucpání močové trubice a nemožnost
vykonání potřeby. Tento akutní stav si žádá
opravdu rychlý veterinární zákrok, hrozí
uhynutí na selhání ledvin.

4. KOČKA JE ZVÍŘE TERITORIÁLNÍ.
Jak se teritorialita u koček projevuje
v jejich každodenním životě?
Vezměme si třeba kočku žijící v domku na
v e s n i c i . Ta j d e k a ž d ý d e n n a s v o u
pravidelnou obchůzku, která může být
dlouhá 6 km a více. Svět kolem sebe vnímá
především skrze čich a zrak – pro ni
nejdůležitější smysly.
Vidí škrábance od jiných koček (vizuální značky), díky feromonům (pachovým
značkám) zase „vyčte“ spoustu informací o tom, kdo je v prostředí zanechal. Např. kdy se
dotyčná kočka v teritoriu pohybovala, jak je stará, zda je nějakým způsobem oslabená či
nemocná, jakého je pohlaví nebo zda je vhodná k páření.
Z těchto poznatků můžeme vycházet i při uspořádání prostředí čistě bytové kočky.

Toaleta
Pokud máte plašší kočku, je třeba dát toaletu na klidnější místo, případně blíže
do „základního tábora“, pryč od dveří. A naopak – sebevědomé kočce může umístění
toalety u dveří zase vyhovovat. Špatné umístění toalety může být důvod, proč jsou
některé kočky nečistotné.
Toalet je třeba mít vždy o jednu více než koček v domácnosti a rozmístit je tak,
aby nebylo vidět z jedné toalety na druhou a kočka měla vždy únikové místo.
Kočky mají totiž někdy tendence blokovat přístup jiných koček na toaletu, zvláště jsou - li
součástí skupiny nepříbuzných koček, které netvoří jednu sociální skupinu. Slabší jedinci se
pak bojí případných komplikací a vykonávání potřeby se tak stává stresovou záležitostí.
Stres může být následně příčinou močení mimo toaletu, v horším případě pak zdravotních
obtíží.

Močení u vchodových dveří
U vchodových dveří značkují dva typy koček. Jednak tak činí sebevědomí jedinci, kteří
dávají okázale najevo, komu byt patří. Na druhou stranu to dělají i kočky ustrašené, bez
sebevědomí. Ty se zase obávají nových pachů a podnětů, které přicházejí zvenku. Značí si
svoje území ze strachu.
Kočky s tendencí močit u vchodových dveří mimo toaletu (ať už se jedná o jedince
sebevědomé, nebo ustrašené) jistě ocení, když u dveří umístíme karton nebo koberec,
na kterém budou vidět jejich škrábance, tedy vizuální značky.

5. KOČKA JE ZVÍŘE ČISTOTNÉ, O SEBE PEČUJÍCÍ.
Pro kočku je nesmírně důležitá péče o tělo
a srst. Ani nespočítáme, kolikrát denně se
líže a smývá ze sebe všechny nečistoty. Péče
o sebe zkrátka patří k základním potřebám,
které dělají kočku kočkou.
Aby o sebe byly kočky schopné řádně
pečovat, musí mít zdravou tlamu a musí být
celkově zdravé, bez bolestí. Zní to celkem
banálně, ale kdo zvás pravidelně kontroluje
kočce dutinu ústní? Kočky v domácnostech až příliš často trpí bolestmi zubů a záněty
dásní.
Na bolest se následně nabalí i psychická frustrace z toho, že se nemůže řádně mýt a problém je na světě. Pomůže pak jen vytrhání zubů a přeléčení bolavých dásní.
Jako prevence je vhodná přirozená strava – lov myší a ptáků a jejich konzumace.
Samozřejmě ne všechny kočky mají možnost lovit (a z těch, které tu možnost
mají, ji ne všechny využijí).

Proto se doporučuje navykat kočky na přirozenou stravu, díky které znatelně méně
trpí zánětem dásní a bolavými zuby (ty se konzumací přirozené stravy čistí).
Jinými slovy - čím je strava přirozenější, tím je zdraví kočky v lepší kondici.

6. KOČKA MÁ RÁDA SPÁNEK.
A protože pochází z teplých oblastí
Afriky (a podle nejnovějších výzkumů Dr.
Andrew
Kitchenera
ještě
původněji z Mezopotámie), má ráda i teplo.
Nejen z tohoto důvodu jsou kočky
nejblaženější, když mohou spát s námi
v posteli. Pokud toto z jakéhokoli důvodu
u vás doma možné není, zajistěte jí pohodlné
v y v ý š e n é m í s t o, k t e ré j e z á ro v e ň
teplé. Taková láhev s teplou vodou umístěná do pelíšku udělá své. :-)

Změny ve spánkovém režimu
Pozor na změnu ve spánkovém režimu kočky. Pokud vás
kočka dříve nechala vyspat a nyní vás v noci budí,
zpozorněte, může jít o vážný problém! Její spánkové
návyky bychom měli registrovat.
Při bolestech začne kočka spát více. Při příliš extrémní
bolesti nebo endokrinologickém onemocnění
(konkrétně zvýšené funkci štítné žlázy) toho naspí naopak
méně a někdy začne znenadání svého majitele
v noci budit nebo hlasitě mňoukat.

Kočky neprospí celý den
Kočky spí rády, nespí ale zdaleka tak hodně, jak si mnozí myslí. Pokud kočka žije s námi
v bytě, neznamená to, že prospí celou noc a pak ještě celou dobu, kdy jsme
vpráci. I když jsou kočky schopné prospat dvě třetiny dne, zbylý čas jsou připraveny
vnímat svět kolem sebe všemi smysly.

Proto je naprosto nezbytné jí připravit obohacené prostředí tak, aby byla spokojená.
Na obohacené prostředí se podíváme v příslušné části níže, nyní se podívejme na další
dílek do skládanky zvané kočka, a tou je komunikace pomocí řeči těla.

ČÁST II.
KOČIČÍ ŘEČ TĚLA

Ke spokojenosti našeho kočičího mazlíčka přispívá i to, že mu rozumíme a jsme schopni
s ním dobře komunikovat.

Malá hádanka pro vás: Jaký jazyk mezi všemi je opravdu
důležitý? Který byste měli ovládat?
Odpověď: No přeci ten, který v praxi nejvíc zužitkujete a díky němuž se s okolím snadno
domluvíte.
Jakožto majitel/ka kočky zcela jistě uplatníte jazyk kočičí, který se ponejvíce projevuje
neverbálně. Pojďme se spolu podívat na pár nejzákladnějších kočkoslovíček, už je
umíte? :-)
Když se kočky navzájem vidí, komunikují skrze
postavení svého těla. Umístěním ocasu, postojem,
postavením uší a pohledem dávají zcela jasně najevo, jak
se cítí.
Pokud se kočky nevidí, zanechávají si v terénu zprávy,
kterými také zcela jasně komunikují. K tomu účelu
používají buď viditelné značky (například škrábance nebo výkaly), nebo značky čichové feromony. Feromony jsou naprosto klíčovou součástí celé kočičí bytosti a bude o nich ještě
řeč.

A teď pár konkrétních příkladů kočičí řeči těla:
Takto vypadá uvolněná kočka, která je psychicky
i fyzicky v pohodě. Ocas a nohy má rozprostřené do
prostoru, obličej uvolněný.

Takto leží kočka, která je ve stresu nebo kterou něco
bolí. Nohy schovává pod tělem, ocas má k tělu pevně
přimknutý, tělo přikrčené u země.

Vyděšená kočka tiskne uši k hlavě, má je zároveň
stočené dozadu. Srst je naježená, hřbet vyhrbený.

Tato kočka se velmi zlobí. Uši má natočené do strany,
může mrskat ocasem, syčet či vrčet. Vrčením
nebo syčením zároveň signalizuje i strach. K takové kočce
se raději nepřibližujte, nemá daleko od útoku.

Upřený pohled značí nepohodu či budoucí útok. Pro
kočku je tento pohled velmi nepříjemný, a to jak od jiné
kočky, tak od člověka. Místo upřeného pohledu na kočku
pomalu mrkáme, to je známka přátelství a náklonnosti.

Krátké a rychlé olizování nosu je známkou stresu. Kočka
neplánuje zaútočit, ale sděluje, že je jí situace nepříjemná
a chce, aby skončila.

SIGNÁLY BOLESTI
Na nákresech níže vidíte důležité obrázky znázorňující kočičí mimiku. Na nich jsou patrné
jemné signály v obličeji koček, které nám napoví, jestli je kočka v pohodě, nebo
naopak v bolestech.
Ve srovnání se psy jsou kočičí signály daleko méně čitelné a nezkušené lidské oko vůbec
nepozná, že se něco děje. Dám jednoduchý příklad z nedávné doby.
Na mém šestiletém kocourovi Čmeldovi se mi něco nelíbilo. Ani jsem nedokázala
říct, co přesně to bylo, jen více ležel a byl takový nijaký. Pár dní jsem ho jen pozorovala
a čtvrtý den jako by se v jeho obličeji zračila bolest. Všichni kolem říkali, že na něm nic
zvláštního nepozorují, ale mně to nedalo.
Vyšetření u paní doktorky prokázalo, že má Čmelda zánět slinivky, u koček velmi časté
a bohužel značně bolestivé onemocnění. Byla jsem ráda, že jsem to začala řešit včas.
Obvykle si toho majitelé prý nevšimnou a kočku s pankreatitidou k veterináři dovezou,
až když je vyhublá na kost (s postupující nemocí zvíře totiž dramaticky hubne a stále trpí
bolestmi).

Takže čeho si všímat?
POSTAVENÍ UŠÍ:

Kočce v pohodě směřují ušní boltce dopředu.

Kočka sužována jistými bolestmi má ušní
boltce naklopeny mírně do stran.

Kočka v extrémních bolestech má ušní
boltce naklopeny zcela do stran, nebo dozadu.

OBLIČEJ:

U kočky v pohodě je obličej krásně uvolněný
a kompaktní.

Tato kočka má již bolesti, obličej je mírně roztažený
do strany.

Tato kočka má již extrémní bolesti. Tváře jsou výrazně
vytažené do stran, protože kočka stahuje obličej úplně
stejně jako člověk, kterého něco bolí.

ČÁST III.
KOČKA V BYTĚ –
OBOHACENÉ
PROSTŘEDÍ ČILI ENRICHMENT

Důležitá otázka zní: Jak to udělat, aby byla naše milovaná kočička
s námi šťastná, i když není v našich silách jí umožnit chodit ven?
Čistě bytová kočka má jen velmi omezené možnosti žít svůj přirozený život. Nejsme-li
dostatečně vnímaví k jejich potřebám, domácí kočky bez přizpůsobeného prostředí
mohou trpět psychickými i fyzickými problémy.
Samozřejmě tímto vůbec nebojkotujeme adopce koček do bytových jednotek bez
možnosti chodit ven. Jen je nutné si uvědomit, že převzetí odpovědnosti za kočičí život
znamená i to, že jí zajistíme adekvátní prostředí ke spokojenému životu.
Organizace ISFM (International Society of Feline Medicine

- velká britská organizace,

která mimo jiné vzdělává veterinární lékaře zcelého světa v „kočičí“ medicíně)
publikovala graf pěti pilířů, který pěkně shrnuje nejdůležitější opěrné body pro
spokojený kočičí život v bytovém prostředí:

• Pilíř č. 1 - Poskytnutí bezpečí
• Pilíř č. 2 - Poskytnutí klíčových zdrojů – jídla, vody, toalety, škrabadla, zóny pro hru,
odpočinek a spánek - v množství vyšším než je počet koček v domácnosti a rozmístěné
na více místech
• Pilíř č.3 - Poskytnutí příležitostí pro hru a lovecké chování
• Pilíř č.4 - Poskytnutí kladné a předvídatelné interakce mezi člověkem a kočkou
• Pilíř č.5 - Poskytnutí takového prostředí, které respektuje důležitost čichu jakožto
klíčového kočičího smyslu

Podívejme se na jednotlivé body podrobněji.

PILÍŘ Č. 1
POCIT BEZPEČÍ

Toto téma jsme již rozebírali výše. Kočičí chování je velmi ovlivněno tím, že
je kočka nejenom lovec, ale pro mnohá zvířata i kořist. Zároveň je to lovec osamělý,
který spoléhá jen na sebe, nikdy neloví ve smečce. Z čistě bezpečnostních
důvodů strategie kočce velí nejprve útěk. Útok a boj si dobře rozmyslí,
nemá totiž v genech zakódováno, že ji majitel v případě poranění vezme k veterináři.
Pocit bezpečí je pro tuto šelmičku na prvním místě. Měli bychom dbát na to, aby
měla neustále přístupné místo, ve kterém se cítí opravdu bezpečně.

Stromová versus keřová
Kde umístit ono bezpečné místo, aby plnilo
svou funkci? Nejlepší je znát svou kočku
a přizpůsobit se jejím požadavkům. Kočky totiž
dělíme na stromové a keřové – podle toho, kde
se cítí v bezpečí.
Stromové kočky mají své bezpečné
místo vysoko nad podlahou a mohou se
v něm zčásti nebo zcela ukrýt.
Naproti tomu keřové kočky pocit bezpečí
hledají na dobře schovaném místě na zemi, kde
mají jistotu, že je nikdo nenajde.
Tipy na přípravu bezpečného místa:
• Použít můžete cestovní přepravku s měkkým polstrováním nebo třeba kartonovou
krabici, do které uděláte díru, vystelete ji příjemným materiálem a umístíte do výšky.
Třeba na kuchyňskou linku (v tomto případě nezapomeňte na přístupové
schůdky nebo sled jednotlivých mezikroků, pomocí nichž se kočka pohodlně –
a v případě ohrožení i rychle – dostane do bezpečí).
• V domácnostech s více kočkami by každé takové bezpečné místo mělo mít více
vstupů, aby sebevědomější kočky neblokovaly přístup těm plašším.
• V domácnosti by mělo být minimálně tolik bezpečných míst, kolik máte koček.
• Bezpečná místa vytvořte na více místech a tak, aby nebyla bezprostředně u sebe.
• Posloužit mohou i škrabadla sahající téměř ke stropu, ze kterých lze přeskočit
např. na vysokou skříň s pelechem nebo na jiný vhodný kus nábytku.
Šplhadla by měla být umístěna ideálně v každé obývané místnosti.
• Vysoká škrabadla slouží i jako pozorovatelna, kde je kočka „nad věcí“ a vidí, co se kde
šustne.

PILÍŘ Č. 2
P O S KY T N U T Í K L Í Č OV Ý C H Z D R O J Ů V D O S TAT E Č N É M
MNOŽSTVÍ A NA RŮZNÝCH MÍSTECH V DOMÁCNOSTI

Boje o zdroje bývají nejhorší – u lidí i u zvířat.
Depresi pramenící z nedostatečného přístupu k základním zdrojům (jídlo, voda, toaleta,
škrabadlo a místo pro hru a spánek) se vyhneme právě snadnou dostupností těchto
zdrojů co do počtu i jejich správného rozmístění po bytě.
Kočka musí mít volbu z několika zdrojů, například alespoň ze dvou různých míst, kde je
umístěno jídlo, ze dvou různých míst pro vodu, toaletu atd.

Voda
Kočky rády objevují vodu na nejrůznějších místech
v bytě. Nerady si ohýbají fousky o okraje, lépe je tedy
použít širší a nižší nádoby, nebo naopak vyvýšené
pohárky. V každém případě mističky s vodou plníme
až po okraj. Kočky preferují skleněné, kovové
či keramické materiály nad miskami z plastu.
Rozmanité zdroje mohou obsahovat filtrovanou kohoutkovou vodu, dále vodní fontánku
a třeba misku na balkoně s vodou dešťovou (v přírodě kočky rády pijí z louží).
Pro pestrost můžeme zkusit i neslazenou minerálku nebo vodu s (nesoleným) vývarem
z masa či kostí. Důležité je, aby byly misky s vodou na několika stanovištích současně.

Pelíšek
Ka ž d á ko č ka rá d a p o z o r u j e d ě n í z a o k n y.
Bezpečné místo k odpočinku by mělo tedy být umístěno
tak, aby kočka viděla ven. Pokud máte více koček,
obstarejte takovýchto oblíbených míst několik, aby
nedocházelo k zbytečným šarvátkám.
Tip:
Kočky rády následují pohyb slunce. Pelíšky by tedy měly reflektovat i tuto
skutečnost. Rozmístěte je tak, aby pokud možno byl pro každou kočku připraven jeden
pelech na místě, kam svítí sluníčko.

Sociální skupiny
V každé domácnosti s více kočkami se utváří sociální skupiny. Jednotlivá kočka pak buď
patří k některé z nich, nebo se projevuje jako samotář. Každá skupina v rámci domácnosti
musí mít přístup ke svým vlastním zdrojům, které jsou fyzicky oddělené

od zdrojů patřících jiné sociální skupině nebo jednotlivci. Tak nedochází ke konkurenčnímu
boji a zbytečné úzkosti a strachu.
Tip:
Jak poznáte, že kočky patří ke stejné sociální skupině? Jednoduše. Jedinci se
navzájem tělem nebo obličejem otírají, spí vedle sebe či blízko sebe, hrají si spolu, myjí se
navzájem.

Důležité:
Problém s omezenými zdroji nemusí nastat hned. Objevuje se většinou až po dosažení
sociální dospělosti, tj. mezi 18. měsícem a 4 roky.
Pozor na „překočkovanou“ domácnost, váš domov by měl sloužit jako opravdový
domov, ne sběrné místo a hromadiště koček. V útulcích je zvýšená hustota populace
pochopitelná, ale jakmile dáte kočce nový domov, musíte se neustále ujišťovat, že je
u vás v naprostém pořádku po psychické i fyzické stránce!

PILÍŘ Č. 3
PŘÍLEŽITOSTI KE HŘE A LOVECKÉMU CHOVÁNÍ

Kočka je lovec. Toto chování je v ní tak silně zakořeněné, že se projevuje i u dobře
krmených zvířat. Lov a s ním související aktivity (hledání oběti, číhání, usmrcení,
konzumace) zaberou kočce až několik hodin denně. Krom fyzické aktivity se při lovu tříbí
i její mysl, smysly, postřeh.
Kočka v bytě má několik „prázdných“ hodin, které potřebuje smysluplně vyplnit.
Je na nás, abychom jí s tím pomohli.

Jídlo
Velmi pěkný článek o chytrých krmítkách naleznete na webu České kočky.
Ve zkratce pár bodů zde:
• Ukrývejte malé porce jídla různě po bytě.
• Vyrobte si nebo pořiďte nejrůznější druhy „hlavolamů“, kam schováte granulky.
• Dobré jsou i misky s časovačem, které zajistí pravidelné krmení po menších porcích.

Hra zajišťující dostatek pohybu a vyžití predátorského chování
• Čím víc hračka připomíná přirozenou kořist, tím víc kočku stimuluje.
• Oblíbená jsou peříčka či kus kožešiny na prutu, který napodobí létající kořist (mávání
ve vzduchu) nebo hlodavce (trhavé přímočaré pohyby na zemi).
• Necháme kočku „kořist“ chytit, tím simuluje úspěšný lov. Po fyzickém vybití kočku
odměníme pamlskem či ji rovnou nakrmíme, abychom kopírovali přirozený dějový
vzorec chování.
Poté, co kočka kořist chytí, necháme ji, aby si ji mohla odnést nebo chvíli podržet.
Naopak když kočce kořist chytit nenecháme, nemá zvíře z lovu uspokojení a může
docházet k frustraci (třeba v podobě útoku na majitele nebo jinou kočku).
• Pro kočky je přirozenější, když z kořisti postupně odpadávají jednotlivé kusy.
Je třeba, aby se hračka
- stejně jako kořist - postupně rozpadala,
např. aby z peříčkového mávátka odpadávala peříčka. Pro kočku to celé totiž není
hra, ale lov. Pokud tedy hračka nejde „rozebrat“, kočku to frustruje a brzy ji taková
hračka přestane bavit.
• Používáme hračky, které mohou kočky vyhazovat do vzduchu, kousat a jinak s nimi
manipulovat. Hračky obměňujeme (kočka má totiž ráda variabilitu, pamatujte, že má

v jídelníčku až 14 druhů kořistí), některé schováme do sáčku se sušenou šantou
kočičí. Až na hračku přijde opět řada, bude mít pro kočku nesmírné kouzlo.
• V domácnostech s více kočkami zajistěte hračky na více místech, tím předejdete boji
o zdroje.
• Abyste předešli nevraživosti v domácnosti s více kočkami, věnujte dostatek
pozornosti jednotlivým kočkám tak, aby vás každá z nich měla v danou chvíli jen
pro sebe. Jinými slovy: s kočkami si hrajte zvlášť, aby se dostalo i na ty méně
průbojné!

POZOR!
• Pozor na klubka a hračky obsahující šňůrky. Tyto předměty jsou pro kočku velmi
nebezpečné, neboť po pozření se střevo na lineární předmět navlékne
a stěna střeva postupně odumírá. Kočka musí neprodleně podstoupit operaci.
• Nikdy nedávejte kočce k lovu svou ruku nebo jinou část těla. U malých koťátek je
kousání ruky roztomilé, ale kočka se naučí, že na vás může zaútočit a vybít si na vás své
přirozené lovecké chování.
• Hravá agrese může přejít do agrese lovecké v době, kdy zvíře mentálně
dospěje. Když vás kočka při hře náhle kousne a prchne, je to proto, že se u ní hravá
agrese z vteřiny na vteřinu proměnila v tu loveckou.
• Kočku k lovu tedy nikdy nestimulujte rukama, ale pomocí hraček. Ošetření
kočky navyklé útočit je u veterinárního lékaře bez užití sedace prakticky nemožné.

PILÍŘ Č. 4
POZITIVNÍ INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A KOČKOU

Kočky jsou společenská zvířata, která milují pravidelnou, přátelskou
a předvídatelnou sociální interakci s lidmi. To, jak moc velkou (či malou)
potřebu sociálního kontaktu ve skutečnosti mají, se u nich dramaticky liší,
a je to ovlivněno genetikou, dobou odstavení a životními zkušenostmi.
Mnoho koček upřednostňuje sociální kontakt, který je častý, avšak nikoli intenzivní,
což jim dává pocit, že situaci mají pod kontrolou. Kočky jsou takto schopny si o kontakt říci,
řídit jeho průběh a ukončit jej, jak uznají za vhodné.
K tomu je však zapotřebí rozumět kočičí řeči těla a jejím jemným podprahovým
signálům, které nám dává. Když majitel signály nerozpozná nebo je ignoruje, může se stát,

že na něj kočka zaútočí, škrábne ho nebo kousne. Nejde o prvoplánovou agresi, protože
kočka před útokem dávala jasně najevo, že má dost.

Kočky a návštěvy
Důležité je navykat kočky na návštěvy od začátku, kdy si je adoptujeme. Nedovolíme
návštěvě, aby na kočku upřeně zírala. Naopak by ji měla přinést pamlsky a drbat ji jen
v případě, když si kočka sama řekne. Pokud kočka nejeví zájem, neměla by si návštěva
kočky vůbec všímat a měla by se chovat klidně.

Kočky a nekočkomilné návštěvy
Taky máte pocit, že si kočky oblíbí ty návštěvy, které zrovna nemají ke kočkám nikterak
přátelský vztah? Je to právě proto, že tyto osoby se chovají nenápadně, nezírají
na kočky přímo, do ničeho je nenutí a nesnaží se je za každou cenu pohladit.
Toto chování je kočkám sympatické a spíše se usadí na klíně osobě s tímto přístupem
než někomu, kdo se moc „vtírá“. Pozornost kočky si nevynucujeme, tím spíš docílíme
opačného efektu – kočka se nám bude vyhýbat nebo si vůči nám dokonce vypěstuje
averzi.

POZOR!
Intenzivním mazlením a náruživým pusinkováním kočce neprojevujeme náklonnost ani jí
tím nezpůsobujeme potěšení. Pro kočku lepší a srozumitelnější sociální kontakt
znamená třeba to, že si sní hrajeme, lehce ji drbeme a klidně s ní komunikujeme.

Příklad z praxe MVDr. Načeradské
Kocour začal být agresivní na svého pána. Při pátrání po příčině se přišlo na to, že si pán
přivedl do bytu mužskou návštěvu (nutno říci, že kocour nebyl na návštěvy předem

trénován), která si sedla přímo do kocourova hlavního teritoria, navíc těsně vedle
oblíbeného pelíšku.
Kocour následně sekl návštěvu do ruky a majitel ho potrestal tím, že ho postříkal
sprejovým zvlhčovačem. Po tomto nešťastně zvoleném trestu začal být kocour agresivní
i na pána.
Po konzultaci s veterinářkou majitel pravidelně dával kocourovi pamlsky, krmil ho
a navazoval s ním jen příjemnou interakci. Tak se mezi nimi obnovil dobrý vztah.
Tento incident však mohl skončit tragicky. Kdyby se majitel nepřišel zeptat, dal by kocoura
do útulku s nálepkou velmi agresivního zvířete. Kocour si však bránil pouze své území před
vetřelcem a byl za to svým vlastním majitelem potrestán.

PILÍŘ Č. 5
ČICH A FEROMONY

Kočky ze svého prostředí rozpoznávají nejen širokou škálu nejrozmanitějších
pachů, ale dokonce i chemické látky, tzv. feromony. Pachy vnímají skrze nos,
feromony zase skrze speciální – vomeronasální orgán umístěný v horním
patře (jde o malou trubičku v kosti horního tvrdého patra).
Feromony produkují žlázky na těle (viz obrázek) a díky nim jsou kočky
schopny komunikovat s ostatními příslušníky stejného druhu, i když se nevidí nebo
nemají možnost se fyzicky potkat. Z feromonů kočky zjistí třeba i zdravotní stav,
věk nebo reprodukční cyklus jiné kočky a především si skrze ně značí své teritorium, které
považují za bezpečné.

Tipy:
• Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, které mohou rušit citlivé čichové receptory.
Na kočičí výkaly a jiné „nehody“ doporučujeme použít místo Sava raději čističe
s enzymatickými látkami. Savo totiž zvýrazňuje pach moči a výkalů, a protože kočky
chtějí nepříjemný chemický zápach přebít, mají tendenci na stejné místo močit o to
intenzivněji.
Vhodný je naředěný ocet s vodou vpoměru 1:1 nebo enzymatické rozkladače pachů
jako je např. Odor zero z drogerie Teta.

• Nikdy netrestejte „nežádoucí“ chování, kterým vám kočka něco sděluje. Umístěním
výkalu nebo močením mimo toaletu vám kočka říká, že něco není
v pořádku. Zanechává zde velké množství feromonových zpráv, které sice neumíme
„přečíst“, ale nyní už víme, že mají nějaký význam a musíme podle toho jednat.
(Navštívit veterináře v případě bolesti, upravit byt tak, aby se v něm cítila bezpečně
atp.)
Tresty kočky nejen že nepochopí, ale vyvolají vnich ještě větší stres a úzkost než
doposud. Představte si, že vám je špatně a váš nadřízený vás hrubě napadne. Tresty
mají devastující účinek na vztah kočky k člověku! Situace se pak napravuje velmi
těžko.
• Cizí pachy někdy vyvolají konflikt i mezi kočkami, které se v rámci domácnosti
respektují. Může k tomu dojít vpřípadě, kdy vezmete jednu z koček kveterináři, přičemž
druhá zůstane doma. Ta od veterináře je cítit „cize“, její spolubydlící ji tedy vůbec
nemusí poznat a ze strachu na ni zaútočí.
Jak případným nepříjemnostem zabránit? Hadříkem otřete kočku, která zůstala
doma, a to na žlázkách s feromony (hlava, kořen ocasu, …). Poté pach
z hadříku přeneste na kočku, která nasála pach ordinace. Opakujte dle potřeby, ale
pokaždé s čistým hadříkem, aby se cizí pach nepřenesl na původní kočku.
• Pokud si do bytu nastěhujete nové věci, např. nový nábytek, postup s hadříkem by měl
být stejný jako v předchozím případě. Jen místo kočky otírejte nový předmět.
Některé kočky nejsou tolik citlivé, ale jsou i takové, které jsou schopné kompletně
promočit novou matraci, kterou si majitel přiveze domů. Výše zmíněným postupem si
situaci pojistíte.
• V bytě musí být dostatečný počet škrabadel, jinak kočka bude mít tendenci škrábat
nábytek. Na nich kočka zanechá své vizuální a feromonové značky skrze žlázky
umístěné mezi drápky. Tedy pach zde opět hraje důležitou roli. Čím více škrabadel, tím
spokojenější kočky.
• Syntetické feromony (např. Feliway) mohou značně přispět k řešení problémů s
čistotností. Když je problém rámci soužití mezi kočkami, doporučujeme Feliway Friends,
případně Zylkene (ten účinkuje na základě přírodní látky, mírně zklidňuje a nemá
vedlejší účinky).

Je důležité, aby měla kočka možnost nasávat informace z čerstvého vzduchu. Ideální
je alespoň přístup na zasíťovaný balkón, při jeho absenci umístěte sítě do oken a nechte je
otevřená tak často, jak je to jen možné. Příjemným bonusem je instalace budky pro ptáky.
Takovou kočičí TV váš mazlíček určitě nepohrdne.

PRAKTICKÉ TIPY HODNĚ MUZIKY ZA MÁLO
PENĚZ!
Za funkční, pěkný a útulný byt pro kočku nemusíte zaplatit majlant. Spousta věcí se dá
vyrobit svépomocí. Je to levnější a vás to bude bavit.
Níže naleznete pár našich vlastních tipů a návodů, jak na to – zábavně a levně. Hurá do
tvoření.

Škrabadla obecně
Než se nadšeně pustíte do výroby vlastních škrabadel, zjistěte, jestli vaše kočka škrábe
spíš horizontálně či vertikálně. Vertikálně stoupají všechna škrabadla designovaná do
výšky. Horizontální jsou zase různé podložky, koberce, položené kmeny atd. Vyrobte to,
z čeho bude mít kočka nejvíce radosti a užitku.

Škrabadlo v Kočičím domově Sluníčko

Toto vychytané škrabadlo slouží útulkovým kočičkám, za pár korun si ho vyrobte
taky. Potřebujete novodurové trubky (seženete v hobby marktetu, mohou být i trubky na
odpad nebo do stoupaček), sisal, zbytky dřevěných desek (NDF, DTD, přírodní dřevo),
vruty, záslepky.
Začnete tím, že trubky omotáte sisalem. Na dolní i horní straně trubky udělejte díry.
Spodní dírou provlékněte sisal směrem zevnitř ven. Na sisalu udělejte uzel, který se tak
skryje v útrobách trubky. Trubku natřete lepidlem (např. Chemopren), pevně sisal
namotejte, horní konec opět provlékněte dírou směrem dovnitř, udělejte uzel
a ustřihněte zbytek.
Na spodní stranu desky nejdříve přivrtejte otočná kolečka s brzdou, desku otočte
na druhou stranu a přišroubujte záslepky. Na ně nasuňte trubky. Na záslepky přiložte další
desku a spodní trubky obkreslete. Desku otočte a na vyznačené místo přišroubujte
záslepky. Postup takto opakujte do posledního patra.
Jinou a na výrobu daleko jednodušší možností je použít kobercové tubusy. Na každé
straně v nich udělejte díry o tloušťce dřevěné desky, kterou tam následně připevněte.
Tubusy opět obalte sisalem nebo kobercem, popřípadě je nechte jen tak holé – i tak
je většina koček bude velmi ráda škrábat.

Tip:
Veškeré šroubky, vruty, dřevěné desky a další potřeby se dají sehnat zdarma nebo za pár
korun. Například Ikea má u pokladen umístěnou krabici s vyřazenými věcmi, které lze
zakoupit velmi levně.

Cvrčci v akvárku
Kočky rády pozorují hemžení, a to jak
ptáků za okny (budku za okny už jsme
doporučovali), tak třeba i hmyzáků
v akvárku. Je důležité připravit v akvárku
„džungli“, aby měli (třeba zmínění cvrčci)
po čem lézt a kočky je tak mohly
pozorovat v akci. A jaká akce teprve
nastane, když vám jeden cvrček z akvárka
unikne? :-)

Tip:
Akvárko zdarma snadno poptáte na sociálních sítích, mně stačila jedna prosba a měla
jsem hned několik nabídek.

Višňové větve
Suché višňové větve jsem odřezávala
sama obyčejnou pilkou. Na balkónové
zábradlí jsme je připevnili elektrikářskou
páskou. Pro snadnější manipulaci jsme
větev provrtali, aby se páska navlékla
skrz a zároveň objala tyč od zábradlí.

Bříza
Náš interiér velmi pěkně zdobí vzrostlá bříza. Jedná se o celý vysoký strom,
nakouskovaný na tři části. Spodní část – vysoký pařez, na obrázku vlevo - je nejoblíbenější
a nejpoužívanější kus u všech našich čtyř koček.
Na nejdelší kus (sahající od podlahy do stropu) šplhá jen holka Ladynka. Je to asi jen
pro akrobatičtěji založená individua. :-)

A toto je třetí kus břízy, který nám zdobí ložnici. Je
to výborný interiérový doplněk a již nepostradatelný
němý sluha, pro kočičí využití však není. Udělali jsme
tu chybu, že jsme podélně odřízli zadní část a zbylé
¾ připevnili ke zdi. Kočky ale kmen nemohou pevně
obejmout, proto jej ani ke šplhu nevyužívají.
Břízu nebo jiný strom do interiéru doporučuji,
především onen pevně ukotvený vysoký pařez.
Pokud se ptáte, jak jsme strom ošetřili a co všechno
museli podniknout, mohu vás uklidnit. Strom jsme
ničím nenapouštěli, kvůli času jsme ho dokonce
nenechávali ani nijak zvlášť proschnout. Máme
ho již leta a neobjevil se žádný problém.

Na této fotce ještě vidíte detail připevnění –
šroub sahá cca 30 cm do kmenu a pomocí
otočného šneku je stlačen mezi strop a podlahu.
Kromě vrtu se ještě můžete pokochat pohledem
na horní část kočičího hřiště přímo u stropu.

Plošina s kobercem na několik způsobů
Různě instalovatelná plošina s nalepeným
kobercem je jednoduchá na výrobu a dá se využít
velmi rozmanitě.
Vezměte starou poličku, na ni nalepte kus
koberce (my použili lepidlo Pattex Chemoprén
Univerzal), zatižte a nechte uschnout. Poličky k sobě
připevněte pomocí kloubu a přišroubujte ke stěně.

Tip:
Vzniklou stavbu přidělejte nejlépe tam, kde bude
plnit i funkci přestupní stanice. To znamená, že díky
ní se kočka „proskáče“ dál, třeba na další poličky
a pak na skříň.

Kočkotoč
Kočka paní doktorky Načeradské často a ráda sportuje na sámo dómo sestrojeném
kočkotoči. Na této stránce se podívejte na kočku v akci, v diskusi pak najdete odkaz
na sestrojení svého vlastního stroje.

https://www.facebook.com/Naceradska/videos/10153563652878103/

Kapající láhev
V parném létě mě osvítila myšlenka na výrobu jednoduché a účinné fontánky. Stačí
vám PET láhev a šňůrka. Tenkou jehlu ohřejte nad plamínkem a do víčka udělejte co
nejtenčí otvor. Nůžkami udělejte díry na spodní straně PETky, provlékěte šňůrku. Skrze
dírky nalijte do zavíčkované PETky vodu, provázkem uchyťte – já jsem třeba použila
sklopené křeslo na balkóně. A radost byla na světě.

Trocha přírody
Vytvořte kočkám v bytě džungli, budou
vděčné.
Vhodně zvolené kytky poskytují úkryt,
možnost číhání, vzrušení. A lístky ve větru tak
pěkně šustí. Jen pozor na jedovaté rostliny, jejich
výčet naleznete třeba zde. Jen se nelekejte,
v odkazu naleznete i některé běžné bytové
rostlinky. Většina z potenciálně nebezpečných
rostlin nechutná dobře a kočka si jich nebude
všímat.

Bylinková zahrádka
Bylinková zahrádka pro kočky obsahuje levanduli, heřmánek, růži, kozlík,
měsíček, šáchor, šantu kočičí či aktinídii stříbrnou. Z nebylinek pak třeba bambus.
U šáchoru pozor na příliš časté zvracení. Pokud kočka trávu neustále pojídá a následně
zvrací, měli byste navštívit veterináře.
U šanty kočičí nejprve zjistěte, jak na ni vaše kočka reaguje – u některých jedinců může
způsobovat agresivitu.
Kozlík nebo šanta mají pro kočky omamný účinek - rády se vnich válí, očichávají
a okusují je. Jen ne každá kočka reaguje na všechny zmíněné druhy stejně. Je nutné
vyzkoušet, co má ráda ta vaše.
A když mluvíme o zahradničení - není nad to, když má kočka možnost poválet se
v truhlíku, ležet na holé půdě a vyhřívat se na sluníčku.

Extra tipy:
• Kočky milují jógamatky. Materiál je jim sympatický a zároveň se dá jednoduše nalepit
na klouzavé povrchy (schůdky, poličky a prolézačky ve výškách). Jen ověřte, že je kočky
nepojídají, mohlo by jim to ublížit. Jógamatky bývají velmi drahé, ale nebojte, dají se
sehnat i levně. Kočky jsou sice jogíni par excellence, ale značkové určitě
nepotřebují. :-) No a pro variantu zdarma se doporučuji poptat na sociálních
sítích. Kamarádi nebo kamarádi kamarádů vám určitě rádi nějakou použitou věnují.
• Máte-li klasické radiátory, kočky ocení měkké pelíšky zavěšené na topení.

Nezapomínejte - internet je plný inspirace! Doslova přetéká video návody, obrázky,
tipy a triky, jak kočkám obohatit život a udělat je šťastnějšími. Stačí jen zadat vhodná klíčová
slova třeba na YouTube, Pinterest nebo Google.

Pokud nevíte, jaká slova, vybírejte třeba znásledujících:
DIY (= do it yourself = vyrob si sám), cat enrichment ideas, food puzzles,
Katzenfummelbrett selbstgebaut, Kratzbaumwelt, Katzenbeschaftigung, Selbst gemachtes
Katzen Spielzeug, … .
Nemusíte hned mluvit německy nebo anglicky, abyste návodům porozuměli, jsou
opravdu návodné. :-)

BONUS I.
TRÉNINK KOČEK?

Kočky můžete i trénovat. A dokonce je to bude bavit. Nebude to totiž trénink na sílu,
ale skrze správnou motivaci (vyhovující pamlsek nebo hra). Seznamte se s pozitivním
posilováním. Propagátorem a velkým znalcem je vnašich končinách RNDr. František Šusta,
PhD., který na svých stránkách www.treninkjerozhovor.cz píše:
„S pomocí propracované metodiky postavené na vědeckých základech začala fungovat
vystoupení velkých mořských savců, u kterých může člověk jen těžko počítat s použitím
nějaké síly či nátlaku. Tato v mnoha směrech výhodná metoda se rozšířila i do zoologických
zahrad, mezi kynology, chovatele papoušků, koček, do určité míry i mezi koně a dnes se
dokonce využívá i v řízení firem a motivaci zaměstnanců. Moderní trenéři zvířat dnes umějí
cvičit lachtany a delfíny na otevřeném moři bez jakéhokoliv omezení, naučit zvířata
dobrovolný odběr krve, nastavování těla k injekci nebo dokonce spouštění sondy
do žaludku zvířete, které po celou dobu dobrovolně stojí a drží. Možností je spousta a určitě
jsme ještě nevyčerpali všechny.“

Proč je dobrý nápad trénovat kočky, které žijí pouze v bytě bez
možnosti chodit ven?
Pozitivních dopadů je hned několik.
S kočkou se dá lépe zacházet, naučí se třeba dobrovolně chodit do přepravky, nechá se
kartáčovat, naučí se sedni (vhodné při vážení), je celkově lépe ošetřitelná

na veterině, nechá si dobrovolně čistit zuby. Nejdůležitější ale je fakt, že se kočka na „lekce“
bude těšit a celkově po psychické stránce vykvete. Lépe si pak užije chvilky o samotě,
když jste v práci.
Než se nadšeně pustíte do výcviku, uvědomte si, že nevhodným přístupem uděláte víc
škody než užitku. Je proto nutné si vše důkladně prostudovat (doporučuji webové
stránky, knihy i semináře Františka Šusty nebo knihu The Trainable Cat, viz doporučená
literatura) nebo pro začátek zhlédnout třeba toto video od Jacksona Galaxy o tom, jak
netrestat svou kočku a jak jí srozumitelně představit vhodné alternativy jejího nevhodného
chování.
https://www.jacksongalaxy.com/blog/the-best-and-worst-way-to-train-your-cat/
Z obecných doporučení vypíchnu pár bodů.
Nejdříve trénujte na lidech, díky tomu vychytáte spoustu chyb, než se pustíte
do opravdového učení zvířat. Uvidíte, že se toho budete muset spoustu naučit nejprve vy
samotní, což je skvělá příležitost k seberozvoji. :-)
Úkol musí být velmi jednoduchý, aby ho zvíře pochopilo a nedocházelo k frustraci.
Cvičte po malých krocích, pouze pár minut v kuse, ale i několikrát denně.
Sledujte přitom kočku a její jemné náznaky, které vám pomocí řeči těla ukazuje. Kočičí
řeč těla není tak zřetelná jako ta psí a musíte proto být v daném okamžiku obzvláště
přítomní a vnímaví.
Hodně štěstí. A nezapomeňte si to spolu s kočkou pořádně užívat, to je základ úspěchu
a neutuchajícího nadšení pro obě strany.

BONUS II.
JAK SI S KOČKOU
SPRÁVNĚ HRÁT
Názorné video vydá za tisíc slov. Skvělá jsou třeba ta od Jacksona Galaxy. Zde
doporučujeme dvě, pod každým z nich naleznete volně přeložený obsah. Pro částečné
angličtináře připomínám, že k videím si můžete pustit i anglické titulky (ve videu
na YouTube vpravo dole).

https://www.youtube.com/watch?v=sR0StLh6uKE

PLAY WITH YOUR CAT! HRAJTE SI SE SVOU KOČKOU!
Stejně tak jako nikdo nepochybuje o tom, že každý majitel psů má vlastní obojek,
vodítko a psy pravidelně venčí, nikdo by neměl pochybovat o tom, že by měl každý majitel
kočky mít doma dobrou hračku a pravidelně si s kočkou hrát.
Proč?

Pojďme se podívat na to, jak vypadala kočka před tisíci lety, jaké měla potřeby,
instinkty a jak vypadal její běžný den.
Vypadal asi takto:
LOV – CHYCENÍ OBĚTI – ZABITÍ – KONZUMACE – PÉČE O SEBE – SPÁNEK
Tento dokola se objevující vzorec je to, co dělá kočku kočkou. Srovnáme-li kočku
v savaně před tisíci lety a kočku, kterou máme právě teď na klíně, zjistíme, že se jedná
v podstatě o to samé zvíře. Zvíře s těmi stejnými instinkty a pudy, které musí být
uspokojovány každý den.
Jak ale vypadá náš každodenní život?
Obecně takto: ráno shon, snídaně, obléknout, vypravit děti do školy, sebe do práce,
kočku nakrmíme a zamáváme jí. Ta je pak celý den doma sama, večer přijdeme z práce,
kolečko začíná na novo. Vařit, společná večeře, sprcha, televize, spát.
V kočce mezitím bublají potřeby divokých předků: LOV – CHYCENÍ OBĚTI – ZABITÍ –
KONZUMACE – PÉČE O SEBE – SPÁNEK. Nutně se potřebuje po celodenní nudě vybít.
Pokud jí to neumožníte, kočka bude nešťastná a frustrovaná, což může časem vyústit
v problémy na obou stranách.
Na scénu přicházíte vy a váš čas, který aktivně a vědomě zvířeti věnujte. Dobré je si
pořídit interaktivní hračku, která kočku bude bavit. Jackson doporučuje peříčko
na prutu, u nás doma frčí tkanička od bot uvázaná na kusu klacíku. :-)
Důležité je UMĚT si s kočkou hrát. Někdy totiž máváme peříčkem kočce před čenichem
a ona nic nedělá, což nás přivede na myšlenku, že si hrát nechce.
ALE: Všechny kočky si chtějí hrát, protože všechny kočky jsou lovci.
Jen je nutné vědět, JAK si máme hrát.
Napodobujte kořist – buď ptáka nebo hraboše, ale zkoušejte ho napodobit věrně,
abyste v kočkách vzbudili loveckou vášeň. Pouhé mávání peříčkem před nosem kočku
opravdu nevzruší.
Mrkněte na video, tam je hra pěkně znázorněna. Když kočka kořist uloví, netrhejte
za prut, opravdová kořist přece také hraje nejprve mrtvou, malinko se vrtí, ale neškube. Pak

se schovává za skříň, mezi botami nebo rozházenými věcmi. Ve vzduchu se točí hodně
nahoře, buch náhle spadne před kočku, pak vyletí opět do vzduchu, ale tentokrát už jen
tak mírně … . Sledujte svou kočku a učte se od ní.
Co se hry týče, na věku kočky nezáleží. Hrajeme si i se starou kočkou, nejen s koťaty.
Rozdíl je jen v tom, že mladší kočky budou běhat a nadšeně lovit, zatímco stařičká
kočka bude jen pohybovat hlavou sem a tam, ale stále v jejích očích uvidíte ten zájem
a vzrušení.
I pasivní uspokojení loveckých instinktů a zapojení kočky do lovu, který se
odehrává jen v její hlavě, se počítá.
Hrajte si s kočkou každý den, alespoň 15-20 minut. Neznamená to, že by
měla celou tuto dobu běhat za prutem, ale že bude celou dobu maximálně zaujatá hrou.
Důležitá je pravidelnost, udělejte si čas KAŽDÝ DEN. Po týdnu uvidíte obrovské
výsledky co do chování a celkového zdraví své kočky.

https://www.youtube.com/watch?v=sR4CBLBgne0

V dalším videu Jackson Galaxy zase poukazuje na to, že umění zaujmout kočku při hře
není vůbec samozřejmost, lidé se jej musí naučit - jako každou jinou dovednost.
Důležité je zjistit, na co nadšeně reaguje právě ta vaše kočka. Je to velmi individuální
záležitost.
Kočky nejsou psi, kteří vám nadšeně nosí balónek a jsou šťastní, že vás tím potěší. Kočky
chtějí zabíjet.

Pomocí interaktivní hračky napodobujete kořist a určujete tempo hry. Chcete, aby
kočky kořist honily, zabily, snědly? Hrajte to s ní. Takto kočka může být opravdu vtažena do
toho, že třeba chytá ptáčka.
Poté, co kočka kořist jakoby zkonzumuje, jí dáme vysoce proteinový pamlsek
jakožto odměnu za chycení kořisti.
Skvělým důsledkem hry je i to, že kočky, které šikanují ostatní, se hrou vybijí
a nemají tolik energie a potřeby šikanovat ostatní.

Oběti šikany zase skrze hru získají neuvěřitelné množství teritoriální i osobní
jistoty, protože místo, kde se jim úspěšně daří lovit, je zkrátka jejich vlastní a tam se
není třeba ničeho obávat.
Hra nemá žádný negativní dopad, přináší jen samá pozitiva. Důležitá je však
konzistentnost, hrát si skočkou každý den.
Když tento opravdu kvalitně strávený čas hrou budete dodržovat po dva týdny v kuse,
vaše kočka se promění k nepoznání.

BONUS III.
SEZNAMOVÁNÍ DVOU KOČEK

Pokud pořizujete kamaráda stávající kočce, aby se necítila osamocená, musíte být
velmi opatrní. Je to totiž velmi choulostivá záležitost, kterou musíte řešit z pohledu kočky,
nikoli člověka.
Stěží by se vám líbilo, kdyby vám jednoho dne partner přivedl domů jakéhosi
usmolence (nebo tak byste ho alespoň vnímali) a řekl vám: „Tohle je tvůj nový nejlepší
kámoš, který tu s tebou už bude bydlet napořád. Měj ho rád, jo?!“

Myslete jako kočka
Váš domov má určité specifické pachy a vůně, které cítíte nejen vy, ale daleko
intenzivněji i vaše kočka. Psi, děti, úklidové prostředky, oblíbené jídlo a vše, co se v domě
děje, se mísí s pachem vaší kočky a tvoří unikátní směsici. Na tyto pachy je
kočka navyklá a i díky nim se zde cítí v bezpečí.
Rohy nábytku kočka pravidelně otírá tvářemi, dveře a stěny zase svým kožichem,
koberec pak nese znaky broušení drápků a pachu z tlapiček a polštářků. Váš dům patří
vaší kočce.
Je těžko představitelné, jak velké narušení do teritoriální jistoty přináší cizí kočka, kterou
si náhle a bez varování přivedete domů. Pro kočky jsou zásadní pachy a jejich postupné
integrování do stávajícího pořádku. Jen tak vše proběhne bez zbytečného stresu.
Způsobů seznámení kočky s kočkou je několik, úplně nejhorší variantou je
dát kočky do stejné místnosti a nechat je, aby si to takzvaně vyříkaly samy.
Co se stane?
Od přírody ustrašená a málo sebevědomá kočka si při problémech zaleze a bude se
stranit. Sebevědomější kočka této slabosti využije a bude ji šikanovat. Lidské oko
často nic nepozná, protože na rozdíl od psů kočky při komunikaci vysílají daleko jemnější
signály, které musíte znát, abyste je odhalili. (Základům rozpoznávání kočičích výrazů se
věnujeme v kapitole o řeči těla.)
Nezapomínejte, že kočka, která trpí, se vždy stáhne, zaleze si do kouta a vy velice
snadno nabydete dojmu, že prostě spí nebo „nám nějak zlenivěla“. Pozor – taková kočka

může být nemocná, trpět bolestí nebo mít těžkou formu deprese, kterou mimo jiné
může způsobit právě nevhodné seznámení s jiným zvířetem.

Jak na to jít správně?
Kočky seznamujte skrze pachy. Proces může zabrat několik dnů i týdnů, důležité je
nic neuspěchat a pozorovat zvířata předtím, než přistoupíte k dalšímu kroku.
1. Novému přírůstku vyčleňte jeden pokoj v bytě, který však nesmí být hlavním
teritoriem původního obyvatele. (Hlavní teritorium je obvykle obývací pokoj. Je
to místo, kde se kočka zdržuje nejvíc, kde spí, má své oblíbené škrabadlo, konzumuje
potravu, pije a případně chodí na záchod.)
Pokoj pro nově příchozí však musí být „nasátý“ pachy původní kočky.

Při tomto prvním nejdůležitějším kroku vám budou pomáhat již zmíněné feromony,
tedy chemické látky nesoucí informace, skrze které kočky komunikují a poznávají se.
2. Vezmeme kus látky a otřeme ho o nově příchozí kočku v místech, kde vylučuje
nejvíce feromonů (kolem tlamy, na tvářích, na bříšku, nad ocasem nebo mezi drápky).
Hadřík nabídněte k očichání původní kočičce, umístíme ho ale pouze na okraj jejího
teritoria, například ke vchodovým dveřím.
3. Abyste mohli přistoupit k dalšímu kroku, kočka vždy musí předchozí krok zvládat
bez viditelného stresu (v nejhorším případě by se jednalo o očůrávání v okolí
hadříku).
4. V řádů hodin i dnů (vše je individuální dle povahy kočky) hadřík opětovně otřete
o novou kočku a umístěte ho hlouběji do teritoria původní kočky. Vždy sledujte, jak
se cítí, a teprve když je vše v pořádku, přistupujte k dalšímu kroku.
5. Postupem času hadřík s pachy například položte pod misku s jídlem nebo ho
umístěte na svůj klín při večerním mazlení. Toto se nevyplácí uspěchat, aby to kočka
nechápala jako násilnou invazi. Důležité je, aby kočka měla s novým pachem
od začátku příjemné asociace!
6. Za nějaký čas (záleží na toleranci koček) zvířata v pokojích prohoďte, stále se ale
nesmí vidět ani fyzicky potkat. Tímto krokem si skrze pachy načtou jedna druhou
zase o něco intenzivněji. Toto prohazování by mělo trvat maximálně dvě hodiny
a není žádoucí ho praktikovat každý den.
7. Kočky se mohou poprvé spatřit až poté, co jsou obě v naprosté pohodě
a nevykazují žádné známky znepokojení, když jsou vystaveny pachu té druhé. První
vizuální kontakt by měl ale proběhnout za přítomnosti fyzické bariéry, například
skrze škvírku ve dveřích. Opět jsou důležité pozitivní asociace, s kočkami si střídavě
buď hrajte, nebo je krmte.
8. Kočky se postupně mohou i očichat, jakmile ale jedna z nich začne syčet, vrčet nebo
jinak nepřátelsky reagovat, opět přichází na scénu hra a pozitivní asociace. Kočku
nikdy za projevy nevůle netrestejte, protože byste v ní posílili pocity strachu.

9. Buďte trpěliví, nic neuspěchávejte. Až když se kočky cítí komfortně a bez známek
jakékoli nevraživosti se skrze škvírku očichávají, odstraňte zábranu a nechte je
se znovu očichat. V této době je ještě nenechávejte samotné a při jakémkoli náznaku
nepřátelství se vráťte se o krok zpět.
Tímto opravdu postupným a neuspěchaným seznamováním předejdete hlubokým
fyzickým nebo duševním ranám na straně slabšího jedince (ať je to původní kočka,
nebo nově příchozí).

Tip:
Pokud mají vaše stávající kočky mezi sebou špatný vztah (třeba jedna druhou šikanuje,
vrčí nebo syčí na sebe), neprodleně je oddělte a postupujte podle návodu. Musí se
znovu „seznámit“, vytvořit si mezi sebou nové, pozitivní vazby. Tentokrát se dvojnásob
vyplatí nic neuspěchat.

Přikládám pěkné video v angličtině, kde je proces seznamování rozebraný ještě
podrobněji.

https://www.jacksongalaxy.com/blog/how-to-introduce-two-cats/

A zde i ověřený článek od International Cat Care, který – na rozdíl od mnohých článků na
internetu – obsahuje jen vědecky podložené informace.
Tip:
K seznamování koček lze využít syntetické feromony, například Feliway Friends, který
pomáhá zvířata při seznamování zklidnit.
A neodpustím si poznámku na závěr. Problémům s přijetím jiné kočky předejdete
celkem snadno – ideálně tak, že při adopci nové kočky adoptujte rovnou dva
„kompatibilní“ jedince.
Kompatibilitu dvou koček poznáte tak, že spolu spí, myjí se navzájem, otírají se
o sebe (= provozují tzv. allogrooming). Tyto znaky za vás vypozoruje majitelka útulku a
může vám pak poradit k vybrané kočičce vhodného parťáka.

V obecné rovině je nejjednodušší soužití mezi sourozenci, následně pak pár kočka –
kocour. U stejných pohlaví je vždy nejproblematičtější kombinace kočka – kočka, tedy
v případě, že se nejedná o příbuzné samice. Samice totiž přirozeně žijí ve své sociální
skupině obklopeny svými příbuznými. Nemá tedy v genech zakódováno přijímat do své
skupiny nepříbuznou samici.
Mějte svou kočku rádi a seznamujte ji v souladu s jejími zvyklostmi.
vypadá takhle … :-)

Ať to u vás doma

ZÁVĚREM
Život kočky domácí se otočil o sto osmdesát stupňů poté, co byla lidmi pasována na
domácího mazlíčka. Kvalita jejich života dramaticky stoupla, kočky se dožívají o mnoho let
více než ve volné přírodě, kočičí medicína je dnes již na špičkové úrovni a i mezi
neodbornou veřejností začínají prosakovat první důležité poznatky o kočičí psychologii.
Bohužel mezi lidmi stále koluje celá řada zastaralých informací, které kočkám
nesmírně škodí. Mezi ně se řadí přezíravý pohled na kastrace, domněnky, že kočky necítí
bolest, nebo že se ze všeho vylížou samy (nemluvě o rčení o devíti životech).
Kočky mají své specifické potřeby, tolik nepodobné psům a jiným zvířatům:
Kočka je lovec i kořist zároveň, kočka je sociální tvor (s výraznými specifiky), je výlučný
masožravec, tvor silně teritoriální, je pro ni nesmírně důležitá pravidelná péče o tělo
a srst a má ráda teplo a spánek.
Z této stručné definice kočky vyplývá i pět důležitých pilířů, které vám poskytují
jasný „manuál“. Aneb co musíte kočce poskytnout, aby se cítila dobře, pokud
je odkázána na to žít s vámi pouze v bytě mezi čtyřmi stěnami.
Měli byste kočce zajistit pocit bezpečí, poskytnout klíčové zdroje, příležitosti pro hru
a lov, sociální interakce a prostředí respektující důležitost čichu jakožto klíčového
smyslu.
Všechny tyto body a ještě mnohem více rozebíráme v této e-knížce.

A proč to všechno?
I my lidé se snažíme žít dobrý život. Když nás bolí zub, vezmeme si prášek proti bolesti
nebo jdeme k doktorovi. Když nás bolí duše, problém řešíme s psychologem nebo
dobrým koučem. O nic z toho si kočka říct neumí, místo toho si zaleze do nejhlubšího
pelechu, aby na sebe příliš neupoutávala pozornost. A my si to vyložíme tak, že je jen
unavená a spí. Přitom potřebuje naši pomoc.
Kočky bytové se dožívají i více než patnácti let a s věkem většinou přicházejí i nemoci.
Mezi nejčastější bolístky patří zánět zubů a dásní, problémy s ledvinami, stres
z nevhodného prostředí (ten časem způsobuje ledvinové potíže) či osteoartróza, kterou
trpí většina koček nad 10 let.
U většiny běžných onemocnění funguje standardní léčba, která výrazně zlepší běžný
kočičí život. Důležité jsou samozřejmě i preventivní veterinární prohlídky, při kterých se
měří tlak (u koček starších šesti let), vyšetřuje krev a moč. Včasné odhalení nemoci ušetří
budoucí problémy na straně majitele i zvířete.

Jsme u konce, probrali jsme toho dost a přece málo. Kočky zkrátka vyžadují náš čas –
ať už formou plnohodnotného trávení času hrou na lov či mazlením, tak i studiem, kdo
kočky vlastně jsou a jak jim co nejlépe porozumět. V poslední kapitole přidávám odkazy
na zajímavé weby a knihy, které rozhodně stojí za pozornost.
A pokud se cítíte zahlceni a nevíte, kde právě teď začít … zastavte se a podívejte se co
nejupřímněji na svou kočku. Na základě informací, které jste se v tomto textu dozvěděli, se
zkuste na ni dívat jinak než předtím, z různých úhlů pohledu a tak nějak „po kočičím“.
Následně identifikujte její specifické potřeby a pusťte se do realizace.
Identifikace potřeb a promýšlení následných řešení může probíhat třeba takto:
◦ Máte pocit, že kočka potřebuje víc prostoru? Zamyslete se, jak vytvořit malé patro
blízko u stropu (a nezapomeňte na adekvátní přístupové cesty).
Extra patro je ideální řešení rozšíření prostoru v rámci malého bytu. (Ale i v případě naše
ho stometrového bytu bylo nové patro u stropu přijato našimi kočkami s povděkem.)

Na internetu naleznete spoustu další inspirace – od možnosti koupě nejrůznějších
škrabadel přes sámodómo výrobu, která vás bude stát jen pár drobných.
• Myslíte, že kočka potřebuje víc vašeho času? Dejte jí ho. A hned. Poté prostudujte
možnosti výcviku koček nebo se třeba inspirujte v bonusu “Jak si s kočkou správně
hrát”.
• Máte podezření, že vaši kočku něco bolí? Neodkládejte návštěvu veterináře.
U duševních poruch (které se projevují třeba i nečistotností) je dobré se poradit raději
přímo s odborníkem na kočičí psychologii.

Přeji vám hodně šťastných chvil s vaším čtyřnohým zlatíčkem.
Pavlína

DALŠÍ
STUDIUM
Zajímá vás více? Zde jsme pro vás připravili „doporučenou literaturu“, tedy odkazy
a knihy, které jsou prověřené a z odborného hlediska i správné. Žádné bludy
a nepodložené polopravdy. Většina je bohužel v angličtině, ale v případě zájmu zmůže
Google překladač opravdu hodně. :-) Šťastné čtení.

INTERNETOVÉ ODKAZY
•

International Cat Care - http://are.org/advice
Organizace působící od roku 1958 si klade za cíl zvýšit standard vpéči o kočky skrze
odborné informace určené jak veterinárním lékařům, chovatelům, ošetřovatelům
v útulcích, tak i majitelům kočičích mazlíčků.
Organizace úzce spolupracuje s odborníky na kočičí medicínu, dále s odborníky
na kočičí chování a s týmem specializujícím se na kočičí welfare.
ICatCare má i sekci určenou pro veterináře
– International Society of Feline Medicine (ISFM), která spolupracuje s veterináři
po celém světě a zajišťuje jim odborné vzdělání v této specifické oblasti.

•

Vet Professionals je další ověřený web tvořený veterináři se specializací na kočičí
medicínu.

•

European Advisory Board on Cat Deseases poskytuje ucelené informace
z hlediska infekčních nemocí.

•

V doporučeních nesmí chybět starý dobrý Jackson Galaxy se svými mnohdy
zábavně podanými informacemi ze světa koček a jejich welfare a v neposlední řadě
světově uznávaná poradkyně pro chování koček Vicky Halls.

BLOGY
•

Petra Žallmannová
Petra založila web Česká kočka, který se primárně zabývá konzultační a poradenskou
činností v oblasti péče o kočky, prevenci a řešením poruch chování. Kromě České
kočky se od roku 2009 věnuje práci veterinární sestry, je členkou České asociace
veterinárních sester a neustále si rozšiřuje vzdělání prostřednictvím odborných kurzů
a seminářů, zejména v oblasti poruch kočičího chování. Její povedené blogové
příspěvky naleznete ZDE.

•

Animals and Us: The psychology of human-animal interactions
Tento blog píše profesor psychologie Hal Herzog. Zabývá se na něm psychologií
a etikou vztahů člověka se členy jiných živočišných druhů. Naleznete zde i pár článků
o kočkách.

•

Companion Animal Psychology:
The science of people’s relationships with their pets.

•

Cats and Squirrels and other important things, tento blog píše Dr. Mikel Maria
Delgado.
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Bradshaw, J. (2013). Cat sense: The feline enigma revealed. Penguin UK. Kniha odhaluje
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Bradshaw, J. & Ellis, S. (2016). The Trainable Cat: How to make life happier for you and your
cat. Allen Lane, Penguin, UK. Jak cvičit kočku krok za krokem, aby se lépe vyrovnala
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