VÍTEJ DOMA!
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Když si poprvé adoptujete kočku nebo kotě, musíte jim pomoci, aby se v
novém domově polehoučku zabydlely. Změna prostředí je pro kočku
vždy stresující, takže často trvá i několik týdnů, než se v novém domově
začne cítit bezpečně. Dodržování zde uvedených rad jim pomůže
úspěšně se adaptovat na nové prostředí.

Přinesení nové kočičky domů
Prvních několik hodin po přinesení kočky domů může skutečně ovlivnit,
jak dobře přijme nový život. V první řadě se připravte na trpělivost a
nikdy se nesnažte kočku popohánět k činnostem, na které nemusí být
připravena
Je důležité zajistit jim klidné místo se vším, co potřebují, a proto jim
před vyzvednutím vyhraďte vyhrazenou bezpečnou místnost. Tato
místnost by měla obsahovat:
• místo s krmivem a oddělený prostor pro vodu.
• alespoň jedna toaleta umístěná co nejdále od jídla a vody a na
klidném, chráněném a přístupném místě.
• úkryt kam se může schovat
• přístup na vyvýšené místo, odkud mohou pozorovat okolí.
• vhodné místo na spaní nebo v ideálním případě jejich výběr.
• škrabadlo, nejlépe ke dveřím nebo oknu s výhledem, dále od vody a
jídla
• několik kočičích hraček a prostor na hraní.

význam pachů

Kočky jsou velmi závislé na svém čichu a rychleji se zabydlí, pokud jim
nový domov voní důvěrně. Abyste kočce pomohli zvyknout si na váš
pach, vezměte si z domova nějaký kus oblečení nebo deku a nechte ji u
kočky několik dní, než si ji přivedete domů. Až si kočku vyzvednete,
vezměte ji i s tímto kusem látky - v ideálním případě, pokud se jí
pohodlně vejde do přepravky. Doma jí ho nechte v jejím pokoji.

Můžete také použít syntetickou formu kočičích obličejových
feromonů, které jsou k dispozici u vašeho veterináře. Ty se dodávají
jako difuzér do zásuvky nebo ve spreji. Vůně pomáhá vytvořit
uklidňující prostředí a může pomoci snížit stres.

Cestování domů

Kočka je teritoriální a zvyky držíví tvor, proto se velmi upíná na své
známé prostředí a cestování pro ni představuje velký stres. Abyste
kočce pomohli zůstat během cestování v klidu, používejte pevnou,
bezpečnou a snadno čistitelnou přepravku se známým pelíškem.
voňavou deku uvnitř a přikryjte přepravku další lehkou dekou.
Vnitřek přepravky můžete postříkat feromonovým sprejem alespoň
15 minut předtím, než do ní kočku vložíte, aby se alkohol odpařil.
Feromon může pomoci vytvořit pocit známosti a bezpečí.

První kroky

Následující text je průvodcem při seznamování kočky s novým
domovem a rodinou Postupujte krok za krokem a buďte trpěliví.
Po příchodu domů nechte kočku zhruba hodinu o samotě, aby si
mohla prohlédnout svůj pokoj, než se jí představíte, i když některé
kočky mohou potřebovat více času. Když se na ni pak přijdete
podívat, snižte se na její úroveň, natáhněte ruku a tiše zavolejte její
jméno - nechte ji přijít k vám.
Pokud se vaše kočka rozhodne schovat, sedněte si tiše do stejné
místnosti a občas na ni jemně a tiše promluvte - nenuťte ji, aby
vyšla ven. Dejte jim dostatek času na přizpůsobení a pokračujte v
návštěvách, aby si zvykla na vaši přítomnost. Pokud žerou a
používají toaletu, neměl by být důvod k obavám. Pokud je vaše
kočka velmi bázlivá, může mít strach vyjít z úkrytu k jídlu. V
takovém případě zkuste přesunout misku s jídlem blíže k jejímu
úkrytu a opustit místnost.

Můžete kočce zkusit nabídnout malý pamlsek nebo použít
interaktivní hračku, například rybářský prut s peřím na konci,
abyste ji vylákali z úkrytu. Hra je dobrým nástrojem sbližování,
protože je méně zastrašující než fyzický kontakt, odbourává stres
a poskytuje duševní stimulaci a vybití nahromaděné energie.
Možná zjistíte, že je snazší podporovat hru za úsvitu a za
soumraku, kdy jsou kočky přirozeně aktivnější.

První kroky - koťata

U koťat je postup poněkud odlišný, protože je nejlepší
nenechávat je o samotě, dokud se neusadí. Zajistěte jim teplý a
bezpečný pelíšek na úrovni země - stačí kartonová krabice.
Jakmile se porozhlédnou, ukažte jim, kde je jejich záchod, miska
a pelíšek, a jemně na ně poklepejte. Pokud jsou zvyklí žít s
matkou a sourozenci, mohou se cítit trochu nesví, takže když u
nich nejste, může jim k pohodě pomoci plyšová hračka nebo
rádio s tichým zvukem. Další rady naleznete v Základní příručce
organizace Cats Protection: Péče o kotě

Setkání s rodinou

Jakmile se bude zdát, že vás kočka respektuje, seznamte ji
postupně s ostatními členy rodiny (lidmi). Děti budou z nového
přírůstku pravděpodobně nadšené, ale je důležité, aby byly
klidné. Nechte kočku, aby k nim přišla, a až se tak stane, ukažte
dětem správný způsob, jak ji jemně hladit a komunikovat s ní.
Děti, zejména malé děti s malými zkušenostmi s kočkami, se
musí naučit, jak s kočkami správně zacházet. I ta nejpřátelštější
kočka se bude bránit, pokud do ní někdo bude příliš strkat nebo ji
tahat. Raději se ujistěte, že dítě chápe, že kočka není hračka. V
počátečních fázích se vyhněte zvedání kočky.
Raději počkejte až se usadí a zjistí že pro ni nepředstavujete
riziko.
Další informace naleznete v Základním průvodci ochrany koček:
Kočky a lidé.

Setkání s rodinou - koťata
Koťata jsou obzvláště choulostivá a stejně jako miminka
potřebují hodně spánku, proto dbejte na to, abyste s koťaty
zacházeli opatrně a dopřáli jim dostatek času na odpočinek.
Zajistěte v domě místnost nebo prostor, který je dětem
nepřístupný. Další informace naleznete v Základní příručce

Některé kočky nemusí být s lidmi příliš v kontaktu nebo
s nimi mohly mít v minulosti špatné zkušenosti, proto
buďte trpěliví.

Průzkum zbylých částí domu

Jakmile se kočka ve svém prostoru cítí dobře a pokud nemáte v domě
jiná zvířata, můžete ji postupně nechat prozkoumat více místností.
Může vám pomoci jemně otřít kočce tváře měkkým hadříkem - zachytíte
její obličejové feromony - tím pak otírejte místa v domě ve výšce její
hlavy, při vstupu do těchto míst nude mít pocit důvěrně známého
prostoru. Nechte kočku, aby sama vyšla z pokoje, a nechte dveře
otevřené, aby se mohla vrátit do svého útočiště, pokud to bude
potřebovat. Ujistěte se, že jsou všechny vnější dveře a okna zavřená,
aby nemohly utéct ven.

Velký venkovní prostor

Nenechávejte kočku chodit ven, dokud si plně nezvykne na nový
domov a nebude vědět, odkud bude dostávat potravu - to obvykle
trvá tři až čtyři týdny. Pokud vaše kočka není kastrovaná,
nepouštějte ji ven bez dozoru, dokud veterinář neprovede zákrok.
Koťata by měla být venku vždy pod dohledem. Když pouštíte kočku
ven, dělejte to, když má hlad, abyste ji mohli lákat zpět dovnitř
jídlem, dokud si nezvykne volně se vracet do domu. Další informace
naleznete v Základní příručce organizace Cats Protection: Kastrace plánování koťat

Představení domácích zvířat

Při seznamování nové kočky s jinými domácími zvířaty je
mnohem lepší mít situaci pod kontrolou, než to nechat na
zvířatech.

Představení koček
Kočky nejsou společenská zvířata a většina z nich funguje
spokojeně sama a má snahu udržet ostatní kočky mimo své
výsostné území, takže neočekávejte okamžitou harmonii. Pokud
však kočky nesoutěží o potravu nebo místo na spaní, jsou
schopné se s naučit s ostatními kočkami vzájemně tolerovat a
mohou se stát dobrými společníky.
Než se kočky seznámí fyzicky, seznamte je s jejich pachem.
Vyměňte jim pachy:

• pohladit každou kočku čistým, měkkým hadříkem a otřít jím
domácnost a nábytek nebo nechat hadřík v kočičím prostředí,
aby si k němu kočka mohla přičichnout, až bude připravena.
• nechte ji zkoumat, jak jim zaměňujete kočičí stelivo nebo
oblíbené přikrývky.
• střídejte vůně tak dlouho, dokud kočky nebudou na vůni
reagovat. Pokud se kočky látce s vůní vyhýbají, bude fáze
fyzického kontaktu odložena.
Můžete přejít k tomu, že se budou moci vidět, ale nebudou se
moci dotýkat ani setkávat. Pokud je to možné, umístěte mezi
kočky skleněná nebo síťovaná dvířka a umožněte každé kočce,
aby se přiblížila nebo schovala podle svého uvážení.
Nepokoušejte se o seznámení tváří v tvář, dokud se kočky
nebudou navzájem ignorovat nebo dokud nebudou projevovat
jistý zájem o prozkoumání druhé bytosti.

Když je čas představit kočky tváří v tvář, co pomáhá:
• zajistěte oběma kočkám snadné únikové cesty a snadný přístup
na výše položená místa, jako je nábytek nebo police
• začněte v poměrně velké místnosti, kde mohou zůstat v
dostatečné vzdálenosti od sebe
• dohlížejte na kočky, když jsou spolu
• pracujte tempem, které kočkám vyhovuje, a v případě potřeby
se vrátit o krok zpět
• v době krmení se s kočkami setkávejte pouze na krátkou dobu,
abyste si vytvořili pozitivní vzájemné asociace, a poté je vraťte
do oddělených místností
• postupně si s kočkami začněte na krátkou dobu hrát, aby se
jejich pozornost soustředila na vás a pokud je to tolerováno,
postupně prodlužujte dobu, kterou spolu tráví.
Může trvat od jednoho dne až po mnoho týdnů, než se kočky
začnou vzájemně snášet, takže se nevzdávejte, pokud se
zpočátku objeví nějaké syčení a prskání, prostě se vraťte o krok
zpět. Je nepravděpodobné, že by se praly, ale pro jistotu si
připravte deku, abyste je mohli oddělit. Dávejte pozor, aby vás
nepokousaly nebo nepoškrábaly, protože kočky mohou být dost
rozrušené. Nepronásledujte je ani na ně nekřičte, protože by to
mělo zcela opačný efekt.
Jakmile se kočky začnou cítit lépe ve své společnosti, zkuste jim
dávat kousky laskomin, abyste je povzbudili k sblížení. Nakonec je
zkuste krmit ve stejné místnosti s miskami daleko od sebe.
Vyberte místo, odkud mohou snadno uniknout - umístění
předmětu, například židle, mezi misky jim může pomoci cítit se
méně ohrožené. Časem můžete misky přiblížit k sobě, ale nikdy je
nedávejte vedle sebe.

Kočky se při jídle mohou cítit zranitelné, proto umístěte misky na
jídlo a vodu mírně od stěny, aby každá kočka měla prostor sedět
zády ke stěně a mohla při jídle nebo pití pozorovat místnost.
Nezapomeňte, že pokud jsou vaše kočky z jakéhokoli důvodu
odděleny, například pokud jedna z nich musí zůstat na karanténě,
v hotelu nebo u veterináře, může to ovlivnit jejich pach a po
návratu nemusí být rozpoznány jako součást stejné sociální
skupiny. Čím déle je kočka pryč, tím obtížnější může být její
opětovné začlenění. Po návratu je dobré držet kočky odděleně aby nepřítomná kočka mohla zachytit pachy domova - a pomalu
je znovu seznamovat. Zvažte, kam umístíte jejich zdroje, jako jsou
misky na jídlo napájecí stanoviště a stelivo, a mějte na paměti vše
výše uvedené
Těmito jednoduchými kroky můžete často výrazně zlepšit kvalitu
života koček žijících ve vaší domácnosti s více kočkami.
Pokud máte problémy, vyhledejte pomoc raději dříve než
později, protože může být snazší vyřešit nedávno vzniklý problém
než problém, který se objevuje již delší dobu. Pokud byly kočky
zavedeny příliš rychle, možná jim budete muset poskytnout
oddělené místnosti a začít s integrací od začátku. Další rady vám
poskytne váš specializovaný veterinář, který vám může
doporučit, abyste se obrátili na kvalifikovaného certifikovaného
behavioristu.
Další informace naleznete v Základních příručkách organizace
Cats Protection: Kočky žijící společně a Řízení chování vaší kočky

Seznámení koček se psy
I když jsou psi a kočky často považováni za nepřátele, je obvykle snazší
seznámit novou kočku se psem než s jinou kočkou. Kočka často
okamžitě převezme kontrolu nad situací! Při seznamování psa a kočky
může mít velký význam postupné seznamování. Může to být
jednodušší, pokud měla kočka pozitivní zkušenosti se psy, když byla
malým koťátkem, a naopak.
Zajistěte pro kočku místnost nebo prostor v domě, kam pes nemá
přístup. Nejprve vyměňte psí a kočičí pach, a to přesně stejným
způsobem, jaký je popsán výše při seznamování dvou koček, po dobu
několika dní.
Poté při seznamování tváří v tvář:
• Držte psa na vodítku a udržujte ho v klidu - může pomoci, když se s
ním nejdříve vydáte na intenzivní procházku
• Naučte svého psa, aby se v blízkosti kočky choval uvolněně a
neohrožoval ji, například "dolů" a "zůstaň", a zajistěte, abyste nad
ním měli neustále kontrolu
• Další informace o pozitivním výcviku psů založeném na odměnách
získáte u Asociace trenérů domácích mazlíčků - viz www.apdt.co.uk
• Aby se vaše kočka necítila zahnaná do kouta. Měla by být někde, kde
se cítí uvolněně a má bezpečnou únikovou cestu nejlépe na vysoké
římse, kam pes nedosáhne
• Zajistěte, aby byly venkovní dveře a okna zavřené, aby kočka
neutekla
• Nevšímejte si kočky - váš pes bude mít pocit, že kočka je důležitější,
pokud se na ni budete soustředit
• Proveďte se psem několik cviků, abyste udrželi jeho pozornost, a za
dobré chování ho odměňte pamlsky a pochvalou.
• Nikdy kočku neomezujte a nenuťte ji, aby se ke psovi přiblížila.
Buďte maximálně trpělivý, pozorní a připraveni v klidu zasáhnout

• nedovolte svému psovi, aby kočku pronásledoval, pokud uteče.
Pokud pes zůstane klidný, pochvalte ho, připoutejte ho a pak
kočku vraťte zpět do jejího pokoje.
• opakujte krátké seznamování, dokud pes nbezačne projevovat
malý nebo žádný zájem a kočka se psa nebude bát. Postupujte
tak, aby pes byl na dlouhé šňůře, kterou lze v případě potřeby
zkrátit.
• dávejte kočce pamlsky, aby si psa spojila s něčím pozitivním
Jakmile se kočka a pes nebudou vzájemně obtěžovat, můžete
psa odvést z vodítka, ale ujistěte se, že kočka může utéct na
vysoké římsy nebo skříně. Nikdy nenechávejte psa a kočku
společně bez dozoru, dokud si nebudete naprosto jisti, že jsou
spolu jako tým a parťáci. Nezapomeňte, že kočičí krmivo a
stelivo mohou být pro psy lákavé, ale velmi nebezpečné. Proto
zajistěte, aby psovi nebyly přístupné, ale kočka mohla v klidu
jíst a chodit na záchod.
Zjistěte více o své kočce online!

Podívejte se na náš bezplatný interaktivní nástroj, který
vám pomůže pochopit původ koček a jejich chování v
našich domovech.
http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo
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14 Kočky a lidé
15 Péče o koťata
16 Kočky a stáří
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Toxoplazmózy
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