
NAUČTE VAŠÍ KOČKU CESTOVAT V PŘEPRAVCE
Přepravka pro kočky je pro všechny majitele koček nepostradatelný pomocník a nástroj pro přepravu 
kočky, ať už se stěhuje, jede na víkend nebo k veterináři. Ideální přepravka je vyrobena z odolného 
plastu a má kovové dveře (vyvarujte se dveří z plastu, protože jsou náchylnější k rozbití).  Měkké 
nosiče jsou oblíbené, ale nemusí být ideální pro velkou kočku a některé kočky jsou dostatečně chytré, 
aby se dostaly skrz zip, cvoky a podobně uzavřené vaky. Box by měl být dostatečně prostorný, aby se 
vaše kočka mohla uvnitř pohodlně otočit. Přepravku před každou jízdou zkontrolujte, zda neobsahuje 
nějaké vady nebo uvolněné části, aby byl váš mazlíček během cestování vždy v bezpečí.

Pokud se vaše kočka necítí ve své přepravce pohodlně a komfortně, je často obtížné nebo nemožné ji 
do ní dostat a vaše kočka bude celou dobu přepravy ve velkém stesu.  Vzhledem k důležitosti a 
užitečnosti kočičí přepravky se vyplatí pracovat na tom, aby bylo cestování v přepravce pro vaši kočku 
příjemným zážitkem.  S trochou trpělivosti můžete svou kočku naučit jezdit v přepravce.  Klíčem je 
zajistit, aby všechny její kočičí zkušenosti s boxem byly pouze pozitivní. Díky tomu bude cestování s 
vaším mazlíčkem příjemnější a pohodlnější pro všechny.

Krok první 
 Umístěte přepravku na místo, kde je vaše kočka již delší

dobu zvyklá trávit svůj čas.  Otevřete dvířka.  Dovnitř vložte
pohodlnou deku nebo pelíšek a oblíbenou hračku.  Přes
přepravku položte lehkou deku.  Doporučujeme do přepravky
aplikovat feromonový přípravek Feliway pro cestování.

 Položte misku na krmivo před nosič a začněte servírovat její
jídlo tam.  Pokud se vaše kočka v minulosti bála svého
nosiče, možná nebude chtít jíst hned vedle něj, takže v
takovém případě posuňte misku o kousek dále, dokud
nezačne klidně sama jíst.  Poté během několika dní posuňte
misku postupně směrem ke vchodu do přepravky.

1. Krmte jídlo poblíž přepravky



Druhý krok
 V momentu, kdy je vaše kočka schopna bez váhání přijít a

sníst jídlo pokládané před přepravku, vložte jí další jídlo
hlouběji do nitra boxu.

 Postupně, během několika jídel, posunujte misku s jídlem
směrem k zadní části přepravky, aby byla koča přinucena
vlézt do boxu a celé jídlo sníst uvnitř. Každé další jídlo
servírujte do přepravky.

 V přepravce nechávejte i oblíbené pamlsky, které tam
kočka může nalézt sama kdykoli během dne.  Kočka by
měla mít pocit pohodlí a bezpečí při zkoumání obsahu
přepravky.

Třetí krok 
 Jakmile vaše kočka bez potíží pojídá každé  z jídel podaných

do přepravky, začněte s návykem pomalého zavírání dveří,
nejprve na pár vteřin až na několik minut. Kočku nechte
pohodlně pojídat,zatímco vy dveře zavřete.

 Jakmile je vaší kočce příjemné zůstat v uzavřené přepravce,
začněte cvičit adaptaci na pohyb přepravkou Dokonce i když
jste stále jen doma.  To pomůže vaší kočce zvyknout si na to,
že je uzavřená v hýbajícím se boxu. Do přepravky dejte
oblíbené hračky a pamlsek. Odměňte svou kočku po každém
tréninku časem na hraní nebo pamlskem.

Finále 
 Buďte trpělivý!  Pokud vaše kočka nedělá v nácviku pokrok, vraťte se k

předchozímu kroku.
Během cestování zakryjte nosič přikrývkou nebo prostěradlem.  To
pomůže vaší kočce cítit se bezpečněji.

 Pamatujte! Nikdy neotevírejte nosič během jízdy.  Vždy počkejte, dokud
se nenacházíte v bezpečně uzavřeném vnitřním prostoru.  Pokračujte v
krmení jídla v nosiči, abyste se ujistili, že další jízda na nosiči bude
úspěšná.

2. Krmte jídlo v přepravce.

3. Procvičte si zavírání dveří.

Šťastnou cestu! 
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