
Co s kočkami? Kastrovat a pečovat o ně!

Alarmující množství toulavých koček bez řádné péče se stává problémem, se kterým si 
přestávají vědět rady i útulky, do kterých by bylo možno kočky po odchytu umístit. Kočky 
bez domova a řádné péče jsou vystaveny strádání, mj. i z důvodu vážných onemocnění. Pro 
člověka je nebezpečná nákaza larvami  kočičích a  psích škrkavek. Tady zdaleka nepostačí 
jenom útlocitné krmení koček.  

Nejúčinnější způsob, jak tento stav vyřešit, je  kastrace.  Ta má kromě snížení počtu 
nechtěných koťat i další výhody.  Kastrovaní kocouři nezanechávají  nepříjemný zápach při 
značkování  svého  území,  nebývají  zraněni  při  rvačkách  (kdy  mnohdy  dochází  k přenosu 
kočičích  nemocí).  Kastrované kočky a kocouři  jsou tolerantnější,  přítulnější,  spokojenější, 
zdravější, žijí déle a jejich schopnost lovit není nijak ovlivněna. Kastrací kočky lze předejít i 
mnoha  závažným chorobám (záněty pohlavních  orgánů,  nádory mléčných  žláz,  porodní  a 
poporodní  potíže).  Pokud  je  kastrace  provedena  v  1.  až  2.  roce  života,  působí  jako 
protinádorová prevence. Současná veterinární i farmakologická technika zaručuje bezpečnou 
a bezbolestnou kastraci, po které se Vaše kočka během několika dnů zotaví. 

Pozor na parazity!  S příchodem nového kotěte do Vašeho domova zajistěte okamžitě 
jeho odblešení a odčervení u veterináře – spousta koťat totiž umírá právě na vyčerpání 
organizmu  kvůli  parazitům.  Blechy,  klíšťata  a  střevní  paraziti  jsou,  ač  je  to  stále 
podceňováno, velmi nebezpeční. Právě oni jsou nositeli mnoha nebezpečných, u koček 
nevyléčitelných  nemocí,  a  proto  je  prevence  nejlepší  způsob,  jak  kočky  ochránit. 
Kontrolujte proto nejen jejich kožíšky, ale i pelíšky, přístřešky a okolí. Více informací o 
péči o kočky lze nalézt na www.kockaapravo.cz. 

               Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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