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Kočky jsou od přírody zvídavá zvířata, a přestože většina z nich 
doposud zažívá šťastný život bez nebezpečí, jejich zvědavost je může 
čas od času dostat do problémů. Jako zodpovědní majitelé byste měli 
udělat vše, co je ve vašich silách, abyste se nešťastným událostem 
vyhnuli. Máte také zákonnou povinnost postarat se o potřeby své 
kočky a zajistit, aby byla chráněna před bolestí, utrpením, zraněním a 
nemoci. 
Kočičiny z.s. a Veterinární klinika Na Zdaboři  doporučují:

• nechte kočku vykastrovat - snížíte tím riziko, že se kočka bude prát 
a utrpí zranění, nakazí se nemocemi nebo se ztratí.

• poskytnout jim bezpečný domov s promyšleným rozmístěním 
potravy, vody, toalet, úkrytů a míst k odpočinku. Vaše kočka bude 
potřebovat vlastní prostor a s dostatkem vybavení k mentálnímu 
rozvoji, aby byla šťastná a zdravá a aby se držela blízko domova.

• zajistit zdravou stravu a vhodnou zdravotní péči -
včetně očkování, odblešení a odčervení a pravidelných 
veterinárních prohlídek.

• zajistěte, aby vaše kočka byla označena mikročipem - pokud se 
ztratí, bude možné rychle zjistit její údaje a znovu se s ní setkat.

• jsou si vědomi možných nebezpečí a chrání se před nimi, pokud je 
to možné.

• vědět, co dělat v případě nouze, nebo když se vaše
kočka ztratí.

• zvažte uzavření pojištění domácích mazlíčků, které vám zajistí klid 
a finanční prostředky na léčbu vaší kočky v případě 
neočekávaných událostí.

Tato příručka upozorňuje na některá nebezpečí, která kočkám hrozí, 
navrhuje způsoby, jak minimalizovat rizika, a radí, co dělat v případě 
nouze.  



Nebezpečí doma 
Jedovaté látky 
Kočky jsou velmi náchylné k otravám a nebezpečí pro ně může 
představovat řada předmětů denní potřeby. Pokud máte podezření, 
že vaše kočka snědla jedovatou látku, okamžitě vyhledejte 
veterinárního lékaře - i když se zdá, že je v pořádku, prodlení o 
několik minut může ohrozit její život. Následující chemické látky je 
vhodné držet mimo dosah kočky, protože vše, co se jí dostane na 
tlapky nebo srst, může při péči srst spolknout: 

• nemrznoucí směs - je pro kočky smrtelně nebezpečná, proto ji vždy 
držte mimo dosah kočky a nepoužívejte ji ve vodních prvcích. 
Rozlitou nemrznoucí směs okamžitě odstraňte.

• dezinfekční prostředky - zejména ty, které obsahují fenol, který se 
po přidání do vody obvykle zakalí - jsou pro kočky velmi toxické.

• dekorační chemikálie, jako je lakový benzin
• prostředky na hubení škůdců, jako jsou:

• návnada na slimáky - je velmi jedovatá, zejména pokud 
obsahuje metaldehyd nebo methiocarb.

• návnady na hlodavce - vyhněte se jim, zejména antikoagulačním 
typům. I když jsou uchovávány mimo dosah kočky, mohou 
způsobit škodu, pokud kočka otráveného hlodavce sežere.

• přípravky na hubení plevele - zejména ty, které obsahují 
parakvat.

• prostředky na hubení hmyzu mohou být pro kočky extrémně 
toxické.

• léky na léčbu blech u psů
• lidské léky - i léky jako aspirin a paracetamol

mohou být pro kočky vysoce toxické.
• některé lidské potraviny - včetně cibule, rozinek a čokolády.
• jedovaté rostliny - viz výše



Rostliny 
Řada rostlin - zejména lilie - může být smrtelně nebezpečná. Kočky 
se bohužel otrávily pouhým otřením o některé rostliny a 
následným olízáním pylu z jejich srsti. Pokud je to možné, je 
vhodné se jim vyhnout, ať už jde o řezané květiny nebo květiny 
pěstované na zahradě. 

Mezi rostliny, kterým je třeba se vyhnout, patří mimo jiné: 

• všechny druhy lilií - Lilium a Hemerocallis
• Konvalinka vonná - Convallaria majalis
• Náprstník - Digitalis



Úplný seznam rostlin, které jsou pro kočky nebezpečné, naleznete 
na webových stránkách https://www.aspca.org/pet-care/animal-
poison-control/cats-plant-list. 
Kočky častěji okusují rostliny, pokud se nudí nebo hledají trávu k 
okusování, proto si na zahradě nebo v květináčích v domácnosti 
vysázejte trávu z kokošky pastuší tobolky. To je důležité zejména v 
případě, že vaše kočka nemá přístup ven. 

Pády z oken
Kočky mohou padat z oken v patře nebo z balkonů, takže pokud 
chcete mít neustálý přísun čerstvého vzduchu - zejména pokud 
máte kočku, která je chována doma - je vhodné okna zasíťovat 
drátěným pletivem - okenní sítě jsou běžně dostupné. Zamezte 
kočce přístup na balkon a ujistěte se, že je oplocený. Bohužel se 
každoročně řada koček zraní nebo zabije po pádu z výšky. 

Domácí spotřebiče 
Malé prostory jsou pro kočky přitažlivé a je pro ně přirozené, že se 
v nich schovávají, když cítí úzkost, nebo jen proto, že se chtějí 
schovat a najít místo pro klidný odpočinek. Zablokujte všechny 
prostory, kde by se kočka mohla zachytit, a zavřete dvířka 
domácích spotřebičů, např. jako je pračka nebo sušička. Kočku 
nepouštějte do míst, kde máte horké povrchy a tekutin. Kočky 
může také přitahovat voda v záchodě, proto nechte víko dole, 
abyste předešli riziku utonutí. 

http://www.icatcare.org/


Další nebezpečí v interiéru 
Otevřená ohniště odcloňte a na kočku vždy dohlížejte, pokud jste 
zapálili oheň. Dávejte pozor na elektrické kabely, šicí špendlíky a 
jehly. Kočky může přitahovat zejména hra s bavlnkou 
připevněnou k šicím jehlám, což může vést k vážným vnitřním 
poraněním. 

Hračky je dobré střídat, aby byly pro kočku zajímavé, ale 
nenechávejte kočku bez dozoru s hračkami, které by se mohly 
roztrhat a sníst nebo způsobit zamotání, a pravidelně kontrolujte, 
zda hračky nevykazují známky opotřebení, a případně je vyměňte. 
Stejně tak butďe opatrní během svátků a nenechávejte kočku bez 
dozoru u visících vánočních ozdob a pozlátka. Nedovolte kočce 
jíst jídlo na oslavě a zajistěte, aby měla během oslav bezpečný 
úkryt a snadný přístup ke svému krmivu, vodě a stelivu. Hlučné 
večírky, vánoční praskání a všeobecný ruch mohou být pro kočku 
také rušivé, zejména pokud je zvyklá na klidnou domácnost. 



Ohňostroje a večírky 
Zatímco pro nás jsou ohňostroje a oslavy zábavné, pro domácí 
zvířata mohou být nepříjemné. Abyste zajistili, že vaše kočka bude v 
bezpečí a v pořádku, nechte ji po setmění doma a poskytněte jí 
zásobník na stelivo, misky na vodu a jídlo a místo, kam se může 
schovat. Během sezóny ohňostrojů se ujistěte, že jsou všechny 
dveře a okna bezpečně zavřené, aby vaše kočka nemohla utéct. 
Snažte se snížit venkovní hluk tím, že necháte zatažené závěsy, což 
také sníží povědomí o případných záblescích. Pomoci může také 
přehrávání uklidňující hudby nebo zapnutá televize. Snažte se 
neposilovat strašidelné chování přílišným utěšováním kočky, která 
vypadá úzkostně. 

Ke snížení úzkosti lze použít feromonový difuzér do zásuvky, který 
má uklidňující účinek - začněte jej používat několik týdnů před 
začátkem sezóny ohňostrojů a umístěte jej do místnosti, kde vaše 
kočka tráví většinu času. 



Skvělá příroda 
Většina koček ráda tráví čas venku a prospívá jim to. Pokud však 
kočka nezná své okolí, může se stát, že se ztratí. Více informací 
naleznete v Základní příručce organizace Cats Protection: Kočky 
venkovní a domácí. 

označení vaší kočky 
Než pustíte kočku ven, je důležité zajistit, aby byla identifikovatelná, 
pokud by se ztratila nebo zranila. 

Mikročipy 
Náš spolek Kočičiny důrazně doporučuje čipování jako nejlepší způsob 
trvalé identifikace vaší kočky. Jedná se o rychlý a bezpečný zákrok a 
po implantaci čipu o něm kočka ani nebude vědět. Více informací 
naleznete v Základní přírůčce organizace Cats Protection: Mikročipy. 



Obojky 
Pokud se rozhodnete pro obojek s kontaktními údaji, 
doporučujeme spíše obojek s rychlým odepínáním nebo obojek 
se zapínáním na patentku než elastický obojek. To znamená, že 
je méně pravděpodobné, že se vaše kočka zachytí, pokud se 
obojek zachytí. Obojek musí být správně nasazen - dva prsty by 
se pod něj měly těsně vejít. když ho má kočka na sobě. Kočky si 
mohou do elastického nebo špatně padnoucího obojku zachytit 
nohu nebo čelist, což může vést k vážnému zranění. 

Kdy mám ko ku poprvé pustit ven? 
Pokud máte novou kočku nebo jste se nedávno přestěhovali, 
nepouštějte ji ven, dokud se plně nepřizpůsobí novému domovu 
a nebude mít možnost rozložit svůj pach v okolí - aby se mohli 
zorientovat při návratu. Doba, kterou to trvá, se sice u 
jednotlivých koček liší, ale obvykle to trvá nejméně tři až čtyři 
týdny. Když je pustíte ven, je nejlepší zvolit dobu před jídlem - 
zavolání na jídlo je obvykle pomůže povzbudit k návratu. Pokud 
vaše kočka ještě není kastrovaná, nepouštějte ji ven bez dozoru, 
dokud veterinář neprovede zákrok - zajistěte, aby byla vaše 
kočka na kastraci neprodleně objednána.



Silnice 
Kočky jsou přirození lovci a v noci, kdy jsou hlodavci a jiná kořist 
aktivní, jsou obvykle ostražitější. Jejich oči nepřizpůsobují tak rychle 
jako my změnám intenzity světla, takže náhlé ostré světlomety mohou 
být oslňující a dezorientující. Po setmění se zvyšuje pravděpodobnost 
dopravních nehod, proto je lepší nechat kočku přes noc doma. 
Načasování jídla tak, aby se krylo s dopravní špičkou, může také 
pomoci udržet kočku mimo rušné silnice. 

Postroje 
Někteří lidé se obávají nechat svou kočku volně pobíhat venku, a proto 
používají postroj s vodítkem, aby kočce umožnili bezpečný pohyb 
venku. Některé kočky to zvládnou - zvláště pokud jsou na to zvyklé od 
útlého věku - pro ostatní to může být velmi stresující. Kočky jsou volně 
se pohybující zvířata a rády prozkoumávají své okolí vlastním tempem 
a vybírají si místa, kde se cítí bezpečně. Díky tomu snaží najít přístup k 
vhodným úkrytům, pokud se cítí ohroženy.
Mnoho koček nereaguje dobře na to, že jsou omezovány, takže 
negativní zážitek z této zkušenosti muže předčít výhodu přístupu ven. 
Pokud se kočka při nošení postroje pří prolézání úztkými místy někde 
zaschytí, může jí to ohrozit na životě. Pokud se rozhodnete postroj 
používat, zajistěte, aby se s ním kočka seznamovala postupně, a 
podporujte pozitivní asociace tím, že ji za odměnu budete odměňovat 
pamlsky z její denní krmné dávky. Než se je pokusíte vzít ven, ujistěte 
se, že se v postroji cítí pohodlně i v domě. Sledujte, zda kočka nejeví 
známky stresu, a nechte ji prozkoumat prostor svým vlastním 
tempem. Umožněte jí pobyt v blízkosti útočiště v podobě přístřešku a 
keřů - raději je nenuťte do otevřených prostor. Na rozdíl od psů se 
kočky nenaučí chodit na toaletu na vodítku a pravděpodobně se jim 
nebude líbit, když se budou venku procházet na místě, kde se necítí 
bezpečně. 



Místo postroje zvažte zajištění zahrady vhodným oplocením. 
Případně můžete vnitřní prostředí obohatit o různé vůně a 
předměty - jako jsou hračky - aby vaše kočka mohla projevovat 
své přirozené chování. Používejte krmítka se skládačkami a 
napodobujte lov pomocí hraček na rybářský prut.

Nemoci a parazité
Abyste snížili riziko infekčních onemocnění, ujistěte se, že je vaše 
kočka plně očkovaná, než ji pustíte ven. Kočky přijaté od spolku 
Kočičiny jsou již očkovány trojkombinovanou vakcínou, která 
zahrnuje kočičí herpes virus (FHV) - původce kočičí rýmy, kočičí 
kalicivirus (FCV) a kočičí parvovirus (FPV) - známý také jako kočičí 
mor nebo infekšní panleukopenie. Tato očkování jsou součástí 
našich minimálních veterinárních standardů, avšak pravidelná 
přeočkovaní dalšími dávkami jsou stále nutná. Poraďte se se svým 
veterinárním lékařem o nejlepší ochraně pro vaši kočku. 

Kočky mohou také chytit parazity, jako jsou blechy, klíšťata a 
různé vnitřní cizopasníky. Poraďte se se svým veterinářem, jak 
těmto parazitům předcházet a jak je léčit, a mějte na paměti, že 
jimi mohou trpět i kočky žijící uvnitř a že mnozí z nich se mohou 
lehce přenést i na člověka.



Spálení od slunce 
Kočky s bílou srstí - včetně koček s bílýma ušima nebo nosem - 
mohou být v letních měsících náchylní ke spálení a vystavení slunci 
může být spouštěčem určitého typu rakoviny. Určitě je dobré 
snažit se kočkám poskytnout nějakou ochranu -všichni víme, jak 
rády se povalují na slunci! Pokud to lze, kočce omezte přístup na 
slunce, můžete zvážit použití opalovacího krému na ochranu jejích 
uší a nosu, ale doporučujeme vám, abyste se o tom nejprve 
poradili se svým veterinářem. Je velmi důležité, aby výrobek, který 
používáte, byl pro kočky vhodný. Kočky se pravidelně ošetřují, 
takže účinnost používání opalovacích krémů na ochranu před 
spálením nebo rakovinou kočičí kůže není známa. Nejlepším 
způsobem, jak kočku ochránit, je snažit se ji během nejteplejší 
části dne držet uvnitř a zajistit jí na zahradě stín - z rostlin, stromů 
nebo jiných předmětů.

Rybníky 
Pokud máte jezírko, kočky mohou být v pokušení se z něj napít. 
Abyste snížili riziko jejich pádu do jezírka, umístěte nad něj pevně 
drátěné pletivo nebo zajistěte nízký okraj, aby se kočka snadno 
dostala ven. Ujistěte se, že všechny vodní nádoby mají také víko. 



Kůlny, garáže a popelnice
Často se ukáže, že pohřešované kočky byly omylem zavřené v 
zahradních kůlnách, garážích nebo dokonce v popelnicích. 
Zkontrolujte, zda se kočka nevplížila do hospodářských budov a 
kontejnerů na kolečkách před jejich uzavřením. 

Chladné počasí
Zajistěte úkryt pro kočky, které mají přístup ven. Dveře kůlen a 
hospodářských budov nechte mírně pootevřené - nebo nainstalujte 
kočičí dvířka. Pokud máte k dispozici venkovní zdroj vody, 
zkontrolujte, zda nezamrzl. Zajistěte, aby se vaše kočka mohla dostat 
na vybrané místo pro toaletu, a pokud vaše kočka vidí sníh poprvé, 
zvažte, zda jí neumožníte nejprve přístup do bezpečného a 
uzavřeného prostoru, jako je např. zimní zahrada a při prvním venčení 
ji doprovoďte. Přípravky proti námraze uchovávejte bezpečně mimo 
dosah kočky pečujte o její packy a pravidelně vyčesávejte zbytky soli 
na chodníky z její srsti.

Jak zajistit, aby se držela u domu?
V Základní příručce organizace Cat Protection:Kočky domácí a 
venkovní najdete řadu typů a nápadů, jak vytvořit kočičí zahradu a 
několik užitečných tipů na oplocení. 



Jak ji chránit před nebezpečím na zahradě? 
Existuje řada humánních způsobů, jak kočku držet zpátky od 
věcí, které mohou vyvolat onemocnění nebo úraz. Kočky nemají 
rády pach kůry citrusových plodů a lze je také odradit slepičím 
trusem nebo granulemi ze lvího trusu - ty jsou k dostání v 
obchodech se zvířaty. 

Kočky můžete odradit od určitých částí zahrady použitím 
materiálů, které jsou jim nepříjemné pod tlapkami. 
Mezi návrhy patří rozbité vaječné skořápky, kamenná drť a 
pichlavé rostliny - ujistěte se, že použité rostliny nejsou pro 
kočky jedovaté. Pokud vše selže, hlasitě tleskněte nebo zkuste 
na kočku, která se odváží vstoupit do zakázaného prostoru, 
namířit vodní pistoli o nízké intenzitě. 

Kočky pouze pro vnitřní použití 
Některé kočky potřebují život pouze uvnitř. Slepé a hluché 
kočky by měly být chovány uvnitř, protože hůře vnímají 
protijedoucí vozidla. Kočky s virem kočičí imunodeficience (FIV) 
by také neměly být puštěny ven - mohou virus šířit na ostatní 
kočky a jsou také vystaveny vyššímu riziku nákazy jiným 
onemocněním. Pokud adoptujete kočku od charitativní 
organizace na ochranu zvířat, jako jsou Kočičiny, poradíme vám 
o všech známých zdravotních potížích kočky a o tom, zda by 
měla zůstat doma. Pokud máte zabezpečenou zahradu, ze které 
se nedá utéct, můžete kočce zajistit bezpečný přístup ven. 
Kočkám chovaným výhradně uvnitř je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, aby bylo zajištěno, že jejich prostředí je mentálně 
obohacující a mohou projevovat své přirozené chování. Viz 
Základní příručka organizace Cats Protection: Kočky venkovní a 
domácí



Co mám dělat, když se moje 
kočka ztratí? 
My v Kočičinách chápeme, jak traumatizující může být, když se náhle 
ztratí milované zvíře. Řiďte se těmito radami, které vám pomohou 
najít je v pořádku a v bezpečí. 

Zkontrolujte tajné úkryty 
Kočky jsou známé svou zvědavostí a schopností najít 
nepravděpodobná místa ke spánku, proto při přivolání své kočky 
zkontrolujte následující místa u vás doma a požádejte o to i své 
sousedy: 

• všechny pokoje
• skříně
• boxy a pod postelemi
• domácí spotřebiče, jako jsou pračky
• přístřešky a garáže
• vozidla
• zahrady
• živé ploty - pozor na nástrahy
• rubriky ztrát a nálezů v místních novinách

Inzerujte 
Vytvořte letáky s jasným popisem vaší kočky - fotografie je velkým 
přínosem: 

• vylepit plakáty na stromy
• distribuce letáků do místních obchodů, garáží a pošt
• kontaktovat místní školy, noviny a dokonce i rádio
• internet a sociální sítě mohou být skvělým nástrojem,

který pomůže najít ztracené zvíře



Informujte 
Můžete také dát vědět jednotlivcům a organizacím - nepodceňujte 
sílu ústní komunikace. Mějte trvale ulože y tyto kontakty: 
• sousedé
• místní veterinární lékaři
• poskytovatel databáze mikročipů vaší kočky - zajistěte aktuálnost 

všech kontaktních údajů.
• místní školy - děti jsou obzvláště všímavé, pokud jde o zvířata.
• místní spolky a organizace provádějící dohled nad toulavými 

kočkami
• zaevidovat je jako pohřešované na adrese

www.psidetektiv.cz
• další místní charitativní organizace pro zvířata
• oddělení ochrany životního prostředí místního úřadu.
• doručovatelé - pošta, noviny, mléko atd.
• některé společnosti nabízejí komerční pomoc a podporu při 

pátrání po ztracených domácích mazlíčcích.

Především neztrácejte naději - slyšeli jsme mnoho příběhů o 
kočkách, které byly nalezeny a shledány se svými majiteli, někdy 
i několik let poté, co se ztratily. 
Pokud se vám podaří kočku najít: 

• informovat všechny osoby nebo orgány, které byly požádány,
aby je hledaly.

• zajistěte, aby byly označeny mikročipem pro případ, že se znovu 
zatoulají, a vždy aktualizujte své kontaktní údaje v databázi 
mikročipů.

http://www.animalsearchuk.co.uk/
http://www.animalsearchuk.co.uk/


Nouzové situace 
Co je to nouzová situace? 
Kočky velmi dobře skrývají bolest a někdy projevují jen nenápadné 
známky nemoci. Obecně je však jednodušší rozpoznat, kdy kočka 
potřebuje naléhavé akutní ošetření. Můžete mít podezření na 
traumatickou událost nebo být jejím svědkem, případně může kočka 
vykazovat zjevné příznaky. V případě nouze by vaším prvním 
kontaktním místem měla být veterinární ordinace - její údaje si uložte 
na vhodné místo. Mezi příznaky toho, že kočka potřebuje naléhavou 
radu a/nebo ošetření, patří: 
• úrazy, např. dopravní nehody, napadení psem a pády.
• zhroucení
• časté zvracení a/nebo hojný či krvavý průjem.
• potíže s dýcháním, například dýchání s otevřenými ústy nebo 

výrazná námaha při dýchání.
• neustálé/opakované napínání při močení
• dehydratace - posoudí se štípnutím kožního záhybu. Pokud se ihned 

nestáhne, může kočka potřebovat tekutinovou terapii.
• jakákoli forma záchvatu nebo křečí
• silný výtok z očí, zejména v kombinaci s hustým výtokem

z nosu.
• těžké kulhání
• silné slinění/dribbling
• vysoká teplota - příznaky zahrnují neochotu kočky k pohybu nebo 

pocit horka na dotek, zejména na uších. Může se také objevit třetí 
oční víčko

• příznaky šoku - bledé rty, dásně a oči, zrychlený tep a zrychlené 
mělké dýchání, studené končetiny, letargie, slabost a kolaps.

• potíže, když kočka rodí - více informací najdete v Základní příručce 
organizace Cats Protection: Březost, porod a péče o novorozená 
koťata.



Tento seznam není v žádném případě vyčerpávající, takže pokud 
máte pochybnosti, vyhledejte veterinárního lékaře. 
Veterinárního lékaře je vhodné kontaktovat také v případě, že se 
změní běžné návyky nebo chování vaší kočky, a také při 
zjevnějších příznacích onemocnění, jako je kašel a kýchání, 
zvracení a průjem nebo kulhání. Dokonce i nenápadné příznaky, 
jako je snížená aktivita, změny vokalizace nebo zvýšená chuť k 
jídlu či žízeň, mohou naznačovat základní onemocnění. 

Váš veterinární lékař vám poradí, zda je nutná urgentní léčba. 



První pomoc 
První kroky, které se provádějí po nehodě, nemoci nebo úrazu, 
se nazývají první pomoc a jejich cílem je: 

• zachovat život
• zabránit utrpení
• zabránit zhoršení stavu

První pomoc neznamená stanovení diagnózy nebo podání léků, 
ale může pomoci k dobrému zotavení. Pokud je to možné, měla 
by být okamžitě přivolána odborná pomoc, protože pokusy o 
první pomoc mohou oddálit nezbytné veterinární ošetření a 
ohrozit welfare. Kočky mohou vyžadovat kyslíkovou terapii a 
odbornou péči a prodlení může stát život. 

Všechny veterinární ordinace jsou povinny zajistit 24hodinovou 
pohotovostní péči - buď prostřednictvím vlastní ordinace, nebo 
alternativní ordinace v okolí. Zavolejte veterinářům a zjistěte, co 
máte dělat. Mohou vám poradit, informovat vás, kam se obrátit 
v případě, že bude nutné naléhavé ošetření, a připravit kočku 
na příjezd. 

Snažte se zůstat klidní, protože stres ovlivní vaši schopnost 
pomoci - pokud zpanikaříte, je pravděpodobnější, že uděláte 
něco špatně, a může to zhoršit případný stres kočky. Zhluboka 
se nadechněte a zhodnoťte situaci - nezapomeňte zvážit 
nebezpečí, které hrozí vám i kočce. Pokud je třeba kočku 
přemístit z místa, kde se nachází, najděte poblíž vhodné místo 
pro poskytnutí první pomoci. 



Pamatujte, že nejvážnější a život ohrožující zranění vyžadují 
pozornost jako první. Nemusí to být zranění, které vypadá 
nejdramatičtěji - například krvácející rána nebo zlomená noha 
nemusí být tím nejhorším zraněním, mohou se vyskytnout jiná, 
závažnější vnitřní zranění. 

Pokud máte k dispozici, noste ochranný oděv - rozrušené kočky 
často škrábou a koušou. Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s 
kočkou, protože to pro ni bude ohrožující, a používejte pomalé, 
rozvážné pohyby a klidný uklidňující hlas. Nepoužívejte "šišlání" jako 
v případě člověka, může to znít podobně jako syčení jiné kočky a 
kočku to může ještě více rozrušit. 

Kočka může být vyděšená a trpět bolestí, proto buďte při jejím 
přemisťování obzvlášť opatrní. Před zvednutím kočky ji můžete 
uklidnit přikrytím ručníkem. Jednu ruku použijte před předníma 
nohama nebo pod spodní boční rameno, pokud kočka leží na boku. 
Druhou ruku položte za zadní nohy nebo pod ně a kočku rychle a 
tiše přesuňte na prkénko nebo tác, deku nebo do boxu. Buďte velmi 
opatrní, abyste nenarušili její polohu a nedotýkali se žádných 
zjevných zranění. Pokud ji berete k veterináři, snažte se zajistit, aby 
byla v přepravce pro případ, že by se náhle pokusila utéct. 

ŠOk 
Kočka vykazující známky šoku vyžaduje okamžitou veterinární péči. 
Šok může být důsledkem jakéhokoli onemocnění, zranění nebo 
mimořádné události a nezřídka končí smrtí. Může se objevit až 
několik hodin po úrazu a může z původně lehké nouzové situace 
udělat život ohrožující stav. Mezi příznaky patří bledé okraje tlamky, 
nos, dásně a oči, zrychlený tep a zrychlené mělké dýchání, studené 
končetiny, letargie, slabost a kolaps. 



Okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře. Použijte ručník nebo 
přikrývku, aby se zachovalo tělesné teplo, pokud to kočce nevadí 
a udržuje se v pohodlí. Nepokoušejte se kočku krmit ani jí dávat 
vodu. 

Krvácení 
Vnitřní i vnější krvácení může být nebezpečné, proto okamžitě 
vyhledejte veterinární pomoc. Na otevřenou ránu je třeba tlačit 
čistým ručníkem. Pokud krev prosákne obvazem, přiložte na něj 
další. Nepokoušejte se odstraňovat cizí tělesa, jako jsou nečistoty 
nebo nehty, protože by mohlo dojít k silnému krvácení. 
Nepokoušejte se o použití škrtidla, protože to může mít za 
následek trvalé poškození a možnou amputaci. 

Záchvaty, křeče a záškuby
Záchvaty mohou být důsledkem epilepsie, otravy, selhání orgánů 
nebo poškození mozku. Záchvaty mohou mít různou délku trvání 
a četnost. Mezi příznaky záchvatu patří změny chování, slinění, 
ztuhlost nebo pádivost a svalový třes a/nebo ztráta kontroly nad 
močovým měchýřem. Kočka může ztratit vědomí nebo 
zhroucení. Pokud vidíte, že k tomu dochází, zachovejte klid a 
udržujte v místnosti tmu a ticho. Kočku nedržte v náručí a 
odstraňte z okolí všechny potenciálně nebezpečné předměty. 
Pozorně ji sledujte, všímejte si délky trvání a frekvence záchvatů 
a okamžitě zavolejte veterináře. 

Otrava 
Cesty otravy zahrnují požití, vstřebání kůží a olízání látek ze srsti. 
Jelikož existuje mnoho různých druhů jedů, existuje také řada 
různých příznaků, které se mohou u kočky po kontaktu s 
toxickou látkou projevit. Mezi ně může patřit slinění, zvracení a 
zvracení, průjem, záškuby a přizpůsobení. Vaše kočka může mít 
dýchací potíže, projevovat známky šoku nebo kolabovat a 
upadnout do bezvědomí.



Tyto příznaky se obvykle 
objeví náhle, takže pokud máte 
podezření, že vaše kočka mohla 
požít jedovatou látku, musíte 
jednat rychle. Pokud vidíte jed, 
okamžitě od něj kočku odveďte a v 
první řadě zavolejte svému 
veterináři, aby vám poradil. 
Možná budete muset vzít svou 
kočku rovnou do ordinace. 
Vyvolání zvracení u vaší kočky 
nemusí být tím nejlepším 
postupem. Podívejte se po 
důkazech, co vaše kočka mohla 
sníst, a nezapomeňte je vzít s 
sebou k veterináři. 
K diagnóze může přispět i vzorek 
zvratků, zejména pokud mají 
neobvyklou barvu nebo obsahují 
rostlinné látky. Pokud máte podezření, že vaše kočka mohla 
být úmyslně otrávena, poraďte se se svým veterinářem a 
kontaktujte 24hodinovou linku TIC 224 919 293. Další informace 
naleznete v Základní příručce organizace Cats Protection: Kočky 
a zákon. 

Léky 
Nepoužívejte lidské léky nebo krémy bez porady s veterinářem - 
mnohé z nich nejsou pro kočky bezpečné. 
Další rady týkající se veterinární péče naleznete v našich 
základních příručkách: Březost, porod a péče o novorozená 
koťata a Vy a váš veterinář.



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 

Kočky jsou volně pobíhající a zvědavá zvířata, ale obvykle si dávají 
pozor, aby se vyhnuly nebezpečí. Přesto může být užitečné znát 
nebezpečí, kterým je třeba se vyhnout, a kroky, které je třeba 
podniknout v případě ohrožení, aby vaše kočka byla spokojená a 
v bezpečí. 

Strážci koček 
Cat Guardians je bezplatná služba poskytovaná organizací Cats 
Protection, jejímž cílem je poskytnout klid majitelům koček, kteří 
se obávají, co by se stalo, kdyby zemřeli dříve než jejich kočka. 

Pokud máte kočky, víme, jak moc pro vás znamenají. Pokud by se 
vám něco stalo, budete se přirozeně chtít ujistit, že je tu někdo, 
kdo se o vaši milovanou kočku nebo kočky postará. 
Prostřednictvím naší služby Cat Guardians se s námi mohou 
jednotlivci domluvit, abychom se v případě jejich úmrtí postarali 
o jejich kočky a pokusili se jim najít nový milující domov. Cats 
Protection navíc slibuje, že nikdy neuspí zdravou kočku, takže si 
můžete být jisti, že vašemu kočičímu příteli poskytneme veškerou 
lásku a péči, kterou potřebuje, dokud mu nenajdeme nový 
domov, který si zaslouží. Další informace získáte na národní lince 
pomoci organizace Cats Protection na čísle 03000 12 12 12 nebo 
na e-mailové adrese 
helpline@cats.org.uk. 

http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo
mailto:helpline@cats.org.uk


ZÁKLADNÍ PŘÍRŮČKY
1    Péče o vaši kočku 

2 Vítej doma
3    Stěhování 
4 Krmení a nadváha
5     Ochrana vaší kočky 
6    Kastrace a plánovaný odchod

7   Kdy je čas ji nechat jít
8   Mikročipy 
9    Pochopení chování kočky 

10  Řešení chování vaší kočky 
11  Kočky žijící pohromdě
12 Kočky domácí a venkovní
13  Kočky a zákon
14 Kočky a lidé 
15 Péče o koťata 
16 Kočky a stáří 
17 Divoké kočky 
18 Březost, porod a péče 

o novorozená koťata

VETERINÁRNÍ PŘÍRŮČKY
1 Artritida 
2    Onemocnění močových cest (FLUTD)

3 Cukrovka 
4    Svědivé kočky a kožní problémy 
5    Kočičí Parvovirus (FPV)
6     Onemocnění ledvin 
7    Kočky s handicapem 
8 Hypertenze 
9  Virus kočičí imunoeficience (FIV)

a virus kočičí leukémie (FeLV) 
10 Kočičí Coronavirus (FCoV) a

Kočičí Infekční Peritonitida (FIP)
11 Šrdeční šelesty a onemocnění srdce  
12 Hypertyreóza 
13 Kočičí asthma 

14 Zuby a zdraví ústní dutiny
15 Blechy a ostatní parazité 
16 Kočičí rýma
17 Infekční onemocnění a očkování 
18 Poruchy trávení - zvracení a průjem
19 Vy a váš veterinář 
20 Kočky a těhotné ženy - Toxoplazmóza

Více informací o Cat´s Protection na www.cats.org.uk 

KOČIČINY z.s., více na www.kociciny.cz
Pro možnost daru ČÍSLO TRANSP. ÚČTU: 123-309410227/0100


	Nebezpečí doma
	Jedovaté látky
	Rostliny
	Falls
	Domácí spotřebiče
	Další nebezpečí v interiéru
	Ohňostroje a večírky

	Skvělá příroda
	Sledování vaší kočky
	Mikročipy
	Obojky
	Kdy mám kočku poprvé pustit ven?
	Silnice
	Postroje
	Nemoci a parazité
	Spálení od slunce
	Rybníky
	Kůlny, garáže a popelnice
	Chladné počasí
	Kočky pouze pro vnitřní použití

	Co mám dělat, když se moje kočka ztratí?
	Podívejte se na
	Inzerovat
	Informujte

	Nouzové situace
	Co je to nouzová situace?
	První pomoc
	Shock
	Krvácení
	Záchvaty, křeče a křeče
	Otrava
	Léky

	Strážci koček
	ZÁKLADNÍ PRŮVODCI
	VETERINÁRNÍ PRŮVODCI
	VETERINÁRNÍ PRŮVODCI




