Kočky
Jsem velmi ráda, že se mezi občany Tuklat a Tlustovous najdou tací, kterým není osud koček v jejich okolí lhostejný.
Problém toulavých koček, případně přemnožených kočičích kolonií se řeší na mnoha místech nejen v ČR. Je
pravda, že povinností obcí je se o toulavé kočky postarat, to ovšem neznamená, že my občané nemůžeme v této
věci nic podniknout. Rozumnými a dobře cílenými kroky můžeme redukovat problém toulavých koček v naší vesnici
na minimum. Je také dobré připomenout, že podobně jako obce, mají i majitelé koček své povinnosti. Jsme-li tedy
majitelé kočky musíme těchto povinnosti dbát (zejména toho, že neseme odpovědnost za potomky naší kočky).
Pojďme se zamyslet nad tím, co může udělat každý z nás:
1) To nejdůležitější dále kočky nemnožit (pokud je nemáte na chov) a nechat svou kočku nebo kocoura
vykastrovat.
2) Nepodporovat domácí množení koček. Nebrat si kotě od lidí, co nechají své kočky, ať mají koťata několikrát
do roka. U příjemce vzniká sice pocit, že pomohl, ale “chovatel” nabývá dojmu, že nedělá nic zlého, protože
“své kočky vždy nějak udá”. Chcete-li kočku, v útulcích a depozitech je jich celá řada, přes inzerát jistě
člověk najde nějakého nalezence.
3) Pomáhat lidem, kteří kočky chovají, ale je pro ně problém (ať už finanční, nebo fyzický) kočku odchytit a
přivézt na veterinu. Často se jedná o starší lidi, pro které je z mnoha důvodu kastrace kočky těžko
proveditelná.
4) Mluvit s lidmi ve svém okolí o situaci koček, benefitech kastrace a častých mýtech.

Výhody kastrace koček a kocourů
Kastrací dojde k odstranění pohlavních hormonů, čímž se odstraní chování spojené s rozmnožováním. Konkrétně se
u samců sníží množství soubojů (nemusí se již prát o samice, ale jen si brání své teritorium, tím se navíc sníží
pravděpodobnost nakažení virem FIV, který si právě mladí soupeřící kocouři mezi sebou často předávají), sníží se
také značkování, u většiny samců vymizí toto chování úplně a moč samců i méně zapáchá. Dále se u nich sníží
toulky (nebudou se toulat za potenciálními partnerkami, ale pouze na lov nebo obhlídku svého teritoria, čímž se i
sníží možnost přejetí autem a prodlouží se výrazně průměrný věk dožití).
U samic dojde odstraněním pohlavních žláz a hormonů vlastně zhruba ke stavu, v jakém se většinou nacházejí v
zimě, kdy nemrouskají, ani nebývají březí. Plus se sníží možnost nádorů mléčné žlázy a zanikne i možnost zánětů
dělohy. Dále u koček nedochází k mrouskání, čímž se vám u domu nehromadí cizí kocouři, kteří ji chtějí nakrýt.
Samozřejmě největší výhodou kastrace je zamezení množení koček.

Mýty o kastraci
Kočka přestane lovit myši - kočičí lov myší (a nejen těch) je chování instinktivní z důvodu obstarání potravy a ze
zábavy. Kastrací se omezí chování spojené s rozmnožováním, tudíž na lov myší kastrace vliv nemá.
Kočka ztloustne - kočce se může trochu zpomalit metabolismus, ale pakliže má dostatek pohybu a přiměřené
množství krmiva, nestane se obézní. Jestli zaznamenáte tloustnutí, můžete kočce snížit dávku krmiva.
Kočka musí mít jednou koťata - nemusí, kočce to nepřináší žádný zdravotní ani jiný benefit.
Je to proti přírodě - kočka patří mezi domestikovaná zvířata, která jsme v historii na lidský druh navázali, jsme tedy za
jejich druh zodpovědní my lidé.
Všechna koťata jsme vždy udali - každé kotě od vás zabírá potenciální místo kočce či kotěti z útulku.

Koťata nejsou problém, vždy se jich “nějak” zbavím - žijeme v 21. století a doufám, že každý uzná, že je lepší
kastrace než například dříve běžné topení koťat apod., které je navíc naštěstí dnes již zakázané Zákonem na
ochranu zvířat proti týrání.
Chování kočky se po kastraci změní - u kocourů se omezí toulky, rvačky a značkování (viz výše), u koček vymizí
mrouskání, jinak se chovají vcelku jako dřív.
Kocouři mají po kastraci problémy s močovou trubicí - dříve nejspíše mylně usuzováno, jelikož na veteriny většinou s
problémy s močovou trubicí jezdilo více kastrátů, ale bylo to dáno hlavně tím, že nekastrovaní kocouři se často
odtoulali pryč a o jejich osudu neměl nikdo ani ponětí a nebo se o ně nezajímal a při zánětech močových cest umírali
kdesi opuštěni v křoví. Novodobé studie ukázaly, že četnost problémů močových cest u kocourů nemá spojitost s
kastrací.
Kastrace je moc drahá - cena kastrace se liší dle pohlaví, zdravotního stavu kočky a pracoviště. Kastraci kocoura
můžete sehnat do 1000 Kč, kočky za cca 1500 Kč. Tento zákrok absolvuje zvíře pouze jednou a máte vystaráno na
celý jeho život.

Kde a kdy nechat kočku kastrovat
Ohledně kastrací v okolí se můžete obrátit například na veteriny v Rostoklatech, Úvalech či Českém Brodě.
Nejvhodnější čas pro kastraci je období podzim-zima, kdy je naprostá většina koček přirozeně v klidové fázi
reprodukčního cyklu. Kočky nebývají březí, pohlavní aparát není tolik vyživován a při zákroku dochází k nižšímu
krvácení a nižšímu výskytu komplikací. Minimální věk pro kastraci se liší mezi pracovišti. Někde kastrují od půl roku
věku, někde od roka. V posledních letech se začíná častěji prosazovat dřívější kastrace v několika týdnech věku.

Trendy v kastraci toulavých koček
Kočky se v dané lokalitě odchytnou, vykastrují a poté se na tuto lokalitu vrátí. Dříve se takto odchycené a kastrované
kočky umisťovali do depozit a hledal se jim jiný domov, ale dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že v dané lokalitě se
časem usídlila jiná skupina koček a situace se opakovala, protože kočky se usazují tam, kde mají možnost vhodného
útočiště a dostatek potravy. Když se ale kočky na lokalitu vrátí po kastraci, tak tam jiné kočky nepustí a zároveň se již
mezi sebou nemnoží. Je ale nutné vykastrovat všechny kočky z dané lokality.

Pojďme s tím něco dělat
Prosím ty, kteří by byli ochotni přiložit pomocnou ruku, aby mě kontaktovali (osobně, přes facebook, přes OÚ).
Společně vymyslíme konkrétní kroky, které můžeme udělat ať už v oblasti osvěty majitelů tak při řešení problémů
toulavých koček a jejich kolonií.
MVDr. Lucie Vojáčková

