
Kočky jsou samostatná teritoriální zvířata, která 
potřebuji cítit kontrolu nad svým okolím. Jsou i 
velmi citlivá na různé pachy. Kvůli tomu pro ně 
může být návštěva veterinární kliniky velice 
stresující.
Najděte si vhodnou veterinární kliniku
Najděte si veterinární kliniku, která rozumí kočkám, snaží 
se jim vyjít vstříc a snížit stres návštěvy. Ideálně si najděte 
kliniku, která si prošla akreditací od International Society of 
Feline Medicine (ISFM), tzv. “Cat Friendly Clinic”. Cat 
Friendly Clinic v České republice si můžete vyhledat na: 
https://catfriendlyclinic.org/cat-owners/find-a-clinic/.

•Měla by být pevná a
snadno čistitelná (z plastu,
nebo plastem potažená)• Ideální jsou přepravky,
které se otevírají shora,
nebo přepravky, u nichž se
horní část dá odejmout• Během cesty zakryjte
přepravku dekou nebo
ručníkem• Pokud jedete autem,
zabezpečte přepravku v
prostoru pro nohy, aby se
nehýbala• Při přenosu držte
přepravku opatrně, nejlépe
i zespoda – aby se nehoupala a nenarážela do
něčeho

Známé pachy kočky uklidňují
•Používejte přepravku i doma – udělejte z ní pelíšek

nebo jí tam zkuste dát krmivo - aby si kočička
spojila přepravku s něčím pozitivním a přepravka se
neobjevila jen při návštěvě k veterináři!•Před cestou k veterináři dejte do přepravky dečku z
pelíšku nebo kus oděvu, aby kočička cítila známé
pachy•Když otřete obličej kočky ručníkem nebo dečkou tak
se na nich zachytí její pach. Ručníkem pak můžete
otřít vnitřek přepravky, případně ho tam i nechat•30 minut před tím, než dáte kočičku do přepravky,
můžete postříkat její vnitřek syntetickým kočičím
feromonem (pokud máte)•Pokud kočička stejně zpanikaří, můžete ji zabalit do
měkké deky a vložit ji v dece do přepravky•Vezměte si s sebou náhradní pelíšek nebo dečku,
která voní domovem, pro případ, že kočička cestou
k veterináři znečistí přepravku

V čekárně
Nejlépe si vyhledejte akreditovanou kliniku ISFM 
(tzv. Cat-Friendly Clinic) a/nebo ujistěte se, že:
•Mají čekárnu přímo pro kočky nebo oddělený

prostor pro kočky•Mají poličky nebo vyvýšené místo na přepravku,
aby nebyla kočička v přepravce na podlaze•Najděte si v čekárně klidné místo a nechte
přepravku zakrytou dekou/ručníkem•Eventuálně (pokud jste přijeli autem) nechte
kočičku v autě, než Vás zavolají

V ordinaci

•Akreditace ISFM veterináře/kliniky znamená, že
všichni zaměstnanci
kliniky jsou speciálně
vyškoleni a umí s
kočkami správně
zacházet: šetrně a s
úctou.•Zaměstnanci kliniky
by měli dát Vaší
kočičce dostatek
času, aby se v
poradně rozhlédla a
aklimatizovala.•Pokud něčemu
nerozumíte, požádejte,
aby Vám to řádně vysvětlili.••Pokud si nejste jisti podáváním léků, zeptejte se
veterináře, sestřičky či asistenta a nechte si vše
vysvětlit a ukázat.

Pobyt u veterináře
Klinika ISFM Cat-Friendly Clinic splňuje určité 
standardy. Nicméně se nebojte zeptat, kde bude 
Vaše kočka pobývat. Klinika by měla:
•Mít samostatné klidné oddělení pro kočky nebo

oddělený samostatný prostor pro kočky v nemocnici•Poskytnout odolnou, čistou a bezpečnou klec
dostatečné velikosti, která umožňuje pohodlné
rozdělení místa na odpočinek (pelech), záchod,
místo na jídlo/pití, atd.•Mít pohodlný pelech a místo, kde se kočička může
případně schovat (např. kukaň)•Umožnit, abyste tam kočičce nechali její vlastní
pelech se známými pachy domova•Umožnit, abyste mohli kočičku navštívit, pokud tam
bude muset kočička zůstat – domluvte se, kdy ji
můžete navštívit

Cat Friendly Clinic
Návštěva veterináře s kočičkou

This leaflet has been translated by Pauline Hruska

Vyberte si pro svou kočičku vhodnou 
přepravku
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