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KOČKA
  KDE SE VZALA KOČKA? 
Je tomu už deset tisíc let, kdy se pramatka všech koček domácích vydala po stopách 
myší a krys až k člověku. Konkrétně šlo o kočku divokou plavou, jejíž potomci si okolo 
roku 4400 př. n. l. našli cestu i do Evropy. A nejen tam, kočky se díky lodím plavily 
po celém světě a dostaly se tak téměř všude – krom Antarktidy. Po tisíciletí však na 
člověku nebyly vůbec závislé. Pouze se mu přizpůsobily, protože v jeho blízkosti byl 
dostatek potravy i možnost úkrytu.

Kočičí historie má své světlé i stinné stránky – zatímco ve Starém Egyptě byly 
kočky spojovány s  bohy a lidé je uctívali, ve středověku byly přiřazovány 
k  čarodějnicím. To je bohužel mnohdy stálo život. Dnes je na světě více 
než 600 milionů koček. Jsou mezi nimi různá šlechtěná 
plemena i toulavé kočky, které dělají starosti hlavně 
přírodovědcům. Kočka domácí je totiž velmi dobrý 
lovec a za dobu své existence dokázala vyhubit už 
celé druhy ptáků, savců i plazů. 

  JAKÉ JSOU KOČKY? 
Jedním slovem nezávislé. Zatímco pes stojí věrně po boku pána a každé jeho slovo je mu svaté, po kočkách tohle chtít rozhodně 
nemůžeme. Dělají především to, co je pro ně prospěšné a přirozené. Jak by třeba mohl vypadat takový ideální den kočky? 
Většinu by strávila spánkem, kočky totiž dokážou spát i 16 hodin denně! Taky by nesmělo chybět dobré jídlo, protože pokud 
kočce krmení, které dostane, nechutná, bude raději hladovět i několik dní. No a po jídle samozřejmě následuje důkladná hygiena 
pomocí jazyku, slin a tlapek. Očistě vlastního kožíšku může věnovat i 3 hodiny denně. No a ve chvíli, kdy je kočka odpočatá, 
nakrmená a vlastní tlapkou dokonale umytá, je čas na hry – s provázkem, kuličkou nebo třeba plyšovou hračkou.

Kočka není pes, proto by bylo nerozumné od ní očekávat, 
že bude poslouchat na slovo. Taky si s  tebou nebude hrát 
vždycky, když ty budeš chtít anebo může uprostřed hry prostě 
odejít, protože ji to přestane bavit. Platí ale pravidlo, že každá 
kočka je jiná. Jedna je víc mazlivá, druhá by si nejradši hrála 
od rána do večera, další je plachá a straní se lidí. 

I ty si můžeš najít kočičího kamaráda, který tě bude zahřívat 
v  posteli, který se s  tebou pokaždé rád přivítá a který tě 
rozesměje, když ti bude úzko. To všechno ale záleží i na 
tom, jak se ke kočkám budeš chovat. Pokud jim budeš dělat 
naschvály a budeš je zlobit, budou se od tebe držet dál. 

  U lidí i zvířat totiž platí:
„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“ 

MŮŽU SI POŘÍDIT KOČKU? 
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ODKUD SE KOČKY BEROU? 

V dnešní době můžeš kočky potkat téměř všude. Jsou v útulcích a azylech, které se starají o opuštěná 
a nalezená zvířata, ale také o ta, jichž se lidé chtěli zbavit. Kočky jsou i na ulicích – říká se tomu kočičí kolonie. 
Jsou to tulačky, které někdo vyhodil a ony se pak začaly mezi sebou množit. Kromě kočičích kolonií můžeš 
potkat ve městech i vesnicích kočky, které mají své majitele, ale chodí si po venku jak se jim zlíbí. Tohle 
všechno jsou většinou obyčejné kočky – zrzavé, černé, mourovaté a jsou si mnohdy podobné jako 
vejce vejci.

Existují ale i chovatelské stanice, které se specializují na konkrétní kočičí plemena. Mezi nejznámější patří kočky 
perské, bengálské, habešské, ale taky úplně nahaté, kterým se říká sphynx (nemají žádnou srst) anebo mainské mývalí, 
které mají naopak hustou a dlouhou srst a jsou i třikrát větší než běžné kočky. Stejně jako u psů, i u koček ale můžete narazit 
na podvodníky – množitele. Těmto lidem je jedno, jestli je kočka zdravá nebo nemocná a nezáleží jim ani na tom, v jakých 
podmínkách kočky žijí. Stačí jim, když dostanou za koťata bohatě zaplaceno – a to i přesto, že nejde o čistokrevná plemena.

Velkým problémem u koček je jejich rozmnožování. Víš, že kočka může zabřeznout (otěhotnět) už ve 
čtyřech nebo pěti měsících, kdy je sama ještě malé kotě? Také může mít několik vrhů do roka, přičemž 
jeden vrh se může rovnat čtyřem, ale i šesti nebo osmi koťatům. S každým narozením kotětem pak roste 
počet koček, jenže útulků a azylů je jen omezené množství. Proto je potřeba kočky kastrovat. Kastrace 
je chirurgický zákrok, po kterém kočka nemůže mít koťata. Co to znamená? Že se nebudou rodit další 
a další kočky, o které se nebude mít kdo postarat, když budou zraněné, nemocné nebo třeba hladové. 

CO BYCH MĚL/A VĚDĚT? 

Zatímco štěňata potřebují být u své mámy 
minimálně osm týdnů, koťata u ní 
musí podle zákona zůstat ještě 
o čtyři týdny déle. Rodí se 
slepá a hluchá a jsou prvních 
pár týdnů zcela závislá na 
své matce. Ta je učí čistotě, 
rozdílům mezi hrou a lovem, 
ale také důvěře k člověku 
a následně i samostatnosti. 
Koťata, která jsou od matky 
odebraná dřív než 12 týdnů 
po narození, pak mohou mít 
problém s hygienou, strachem 

nebo agresivitou. Proto pokud si 
budeš přát kotě, zajímej se nejdřív 

o to, jak je staré, jakou péči 
mu jeho majitel dal a jestli 

budeš schopný se o kočku 
po celý její život postarat. 
A život to může být 
opravdu dlouhý – kočky 
se dožívají i více než 
dvaceti let. A když se 

jednou staneš jejím 
majitelem, budeš za ní 

zodpovědný až do konce.



KASTRAČNÍ PROGRAM  

kastrace stojí od několika set do dvou tisíc korun 
(u kocourů je levnější než u koček), což si každý 
nemůže dovolit. Proto vznikly takzvané kastrační 
programy, které lidem pomáhají kastrace jejich 
koček a kocourů zaplatit. Kastrují také toulavé 
kočky sdružující se v kočičích koloniích, aby se 

dál nemnožily.
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CHOVATEL vs MAJITEL 
člověk, který má zvíře a cíleně ho 

rozmnožuje, se nazývá chovatel. Mezi 
chovatele se řadí jak ti, kteří dodržují 

různé zásady a dbají na zdraví zvířete, 
tak ti, kterým jde jen o peníze za 

prodaná mláďata (množitelé). Je proto 
důležité důkladně si ověřit, odkud 
zvíře pochází a nenakupovat jen 

podle inzerátů na internetu. Pokud se 
rozhodneš koupit si štěně nebo kotě 
z dobré chovatelské stanice, stane se 

z tebe jeho majitel. 

PARAZITI 
stejně jako u lidí, i u zvířat se vyskytují paraziti, které 

dělíme na vnitřní (žijí uvnitř zvířete) a vnější (žijí 
na zvířeti v jeho srsti). Mezi vnější parazity patří 

klíšťata a blechy, mezi vnitřní pak řadíme škrkavky, 
červy nebo tasemnice. Co s tím? Veterinář předepíše 

zvířeti přípravek, který ho parazitů zbaví, tomu 
se říká odčervení a odblešení. Vždy je ale potřeba 
se s veterinářem poradit, protože přípravků proti 

parazitům je spousta a každý je vhodný na něco jiného. 
To platí i o tom, komu jsou určeny. Pamatuj si, že 

NIKDY nesmíš použít přípravek určený pro psy u koček. 
Obsahuje totiž látky, které psům nevadí, ale kočkám by 

mohly velmi ublížit.

SPOJOVAČKA: 
Spoj po sobě jdoucí čísla. Víš, co je na obrázku? 

Kočky nemluví, ale 
mají svou řeč těla. 
Když se naježí, 
znamená to, že 
mají strach nebo 
že chtějí zastrašit 
svého nepřítele.
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HMATOVÉ VOUSKY SLOUŽÍ KOČKÁM K:
a) Vysílání signálů do vesmíru
b) Orientaci v prostoru
c) Ničemu, jsou na parádu

CHUCHVALCE CHLUPŮ, KTERÉ KOČKY 
VYKAŠLÁVAJÍ NEBO ZVRACÍ, SE NAZÝVAJÍ:
a) Kameny mudrců
b) Trichobezoáry
c) Chlupaté hopíky

KOČKY SE POTÍ JEN:
a) Na uších
b) Na tlapkách
c) Nikde, je to pod jejich úroveň

    CO JSEM SE NAUČIL/A: 

KVÍZ

KRAVSKÉ MLÉKO SE KOČKÁM NEMÁ DÁVAT, 
PROTOŽE PO NĚM:
a) Začínají bučet
b) Mají průjem 
c) Tančí na stole

NEJVĚTŠÍ MÝTUS O KOČKÁCH ŘÍKÁ, ŽE:
a) Pochází z jiné planety
b) Umí mluvit, jen se jim nechce
c) Mají devět životů 

ODPOVĚĎ: 
Dospělé kočky si neumí poradit s laktózou, kterou kravské mléko obsa-
huje. Proto po něm mohou mít průjmy a křeče. Kočky potřebují pouze 
mléko od své matky několik týdnů po narození, pak už si vystačí s masem 
a kvalitními granulemi.

ODPOVĚĎ: 
Od nepaměti se říká, že kočky mají devět životů. To bohužel není prav-
da. Kočky jsou skutečně mrštné a vynalézavé, ale ublížit si mohou velmi 
snadno – třeba při skoku z malé výšky. Stačí, aby špatně dopadly na zem 
a neštěstí je na světě. Kočka má jako každý jiný tvor jen jeden život, proto 
je potřeba se o ni dobře starat.

ODPOVĚĎ: 
Víte, jak poznáte hmatové vousky od ostatních? Jsou dlouhé, silné a na-
jdete je především kolem čumáku, nad očima, na bradě i na zadní straně 
předních tlapek. Kočky je mají z dobrého důvodu – pomáhají jim totiž 
orientovat se v prostoru. Nikdy je proto nestříhejte ani za ně netahejte. 
Hmatové vousky jsou totiž propojené s nervovým systémem a jsou velmi 
citlivé.

ODPOVĚĎ: 
Tím, jak se kočky čistí, se zároveň zbavují staré srsti. Protože se ale čistí 
jazykem, chloupky, které na něm uvíznou, polykají. Pak je mohou bez 
problému vyloučit, nebo když jich je víc, i vyzvracet. Pokud je tvoje kočka 
často vykašlává nebo kvůli tomu často zvrací, můžeš ji pomoci správným 
výběrem granulí nebo pasty, která pomáhá chlupy strávit a následně vy-
loučit.

ODPOVĚĎ: 
 Jediné místo, kde se kočky mohou zpotit, je na tlapkách mezi polštářky 
– stejně tak to mají psi. Jenže zatímco psi mívají neosrstěné břicho a mo-
hou se díky tomu chladit v leže na studené zemi, kočky jsou chlupaté celé. 
K ochlazení proto používají svůj jazyk, kterým se umývají a díky odpařo-
vání slin ze srsti se pak mohou ochlazovat.


