
MÝTY A FAKTA O ZVÍŘATECH 

 

KASTRACE 

„Fena by měla mít jednou za život štěňata.“ 

LEŽ. Každý schopný veterinář tento mýtus nejenže vyvrátí, ale často také kastraci doporučí. Tím 
mohou totiž majitelé zvířat předejít zdravotním problémům u svých mazlíčků. U fen jsou to například 
rakovina mléčné žlázy a falešná březost, která organismus zbytečně vyčerpává. U psů je pak snížené 
riziko rakoviny varlat a zvětšené prostaty. 

„Kastrace koček je proti přírodě.“ 

Kočka může zabřeznout už v pouhém půl roce věku a koťata může mít i třikrát do roka. Útulky jsou 
doslova narvané k prasknutí, a protože často není nikdo, kdo by se o toulavé kočky staral, končí jejich 
život pod koly aut, otravou po požití návnady nebo v psích zubech. U koček se navíc kastrací předejde 
mrouskání, které kočku vysiluje a po několika cyklech se může způsobit zánět dělohy. 

STRAVA 

„Můj pes miluje vařené kosti.“ 

Kosti vařením či pečením změní strukturu, ztvrdnou a při skousnutí jsou ostré a třepivé. Psovi mohou 

způsobit bolestivou zácpu, zlomení zubu, vzpříčení kosti v patře, udušení nebo uvíznutí v žaludku či 

střevech, což je nutné řešit operativně. 

„Moje kočka si nejvíce pochutná na mléce.“ 

Kravské mléko může kočce způsobit řadu obtíží, jako je průjem, bolesti a nadýmání. Nedokáže totiž 

strávit laktózu. Pokud chcete kočce dát mléko, lepší je kozí nebo speciální mléko určené pro kočky, 

které koupíte ve zverimexu. 

PÉČE 

„Můj pes si se mnou hraje do úplného vyčerpání, protože ho to baví.“ 

Pes neví, kdy má dost. Určit zdravou míru pohybu musí vždy majitel. Jinak hrozí vážné zdravotní 

následky. V létě například přehřátí a následná smrt – a to i v případě, že aportujete psovi klacek do 

vody. Problémové je také venčení psa při jízdě na kole. Pes běží konstantní rychlostí, což je pro něj při 

delším intervalu velká zátěž a zároveň se snaží vyhnout kolu, což může dohromady způsobit vážný 

problém v pohybovém systému. 

„Moje kočka žije jen v bytě, proto nemůže mít blechy.“ 

Blecha si do kožichu vaší bytové kočky může najít cestu velmi snadno. Ať už z chodby, kde se pohybují 

jiná zvířata, tak z vaší nohavice nebo jiné části oblečení. Je velmi důležité kočku pravidelně ošetřovat 

proti vnitřním i vnějším parazitům a to i v případě, že vůbec nechodí ven. Mohou jí totiž způsobovat 

vleklé trávicí a kožní problémy.                                                                                                 www.ochluplip.cz 


