Kastrování – plánování
rodiny pro ko ky
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Organizace Cats Protection se domnívá, že kastrování kočky
před tím, než se může rozmnožovat, je podstatnou součástí
zodpovědného vlastnictví kočky. Kočky se rozmnožují
velice efektivně a počet koťat, která produkují, se zvyšuje s
dostupným množstvím potravy a přístřešku. Bez kastrování
se může populace koček ve Velké Británii stát rychle
nekontrolovatelnou. Prosím, nepřispívejte situaci již tisíců
nechtěných koček. Nadměrná populace zvyšuje infekční
choroby, choroby vztahující se ke stresu, konflikty mezi
kočkami a kompromituje blahobyt koček.

Co je kastrování?

Kastrování je chirurgická operace, která předchází tomu,
aby samičky – královny – otěhotněly a samci – kocouři –
oplodnili samičky.
• Samička se vyklešťuje – její vaječníky a děloha se odstraní
• Samec se kastruje – odstraní se jeho varlata
Organizace Cats Protection obecně doporučuje, aby byla
koťata kastrována přibližně ve věku čtyř měsíců nebo mladší
– kočku lze však vykastrovat v libovolném věku. Kastrování je
nejlepší způsob řešení problémů nechtěných těhotenství tím,
že se problému na prvním místě předejde. Kastrování také
předchází některým rakovinám a infekcím, snižuje toulání a
stříkání močí.

Kdy kastrovat?

Tradičně se kočky kastrovaly od věku šesti měsíců. Avšak
současná data naznačují, že kastrování v mladším věku
nepřináší nevýhody – na příklad od osmi týdnů dále. Jelikož
kočky mohou dosáhnout pohlavní zralosti a množit se od čtyř
měsíců, organizace Cats Protection obecně doporučuje, aby
byla koťata kastrována ve věku kolem čtyř měsíců nebo mladší.

Pro kastrovat?

Kastrování má mnoho zdravotních předností a také pomáhá
snižovat počet nechtěných koček ve Velké Británii.
Nekastrovaní samci:
• s větší pravděpodobností skončí zranění nebo chytí nemoc
při rvačkách s následným utrpením a účty za veterináře
• rutinně cestují v rámci velkého území o velikosti mnoha mil a
hledají nekastrované samice, riskují silniční nehody a zranění
a znamená to, že nemáte kontakt s domácím mazlíčkem
• budou rozstřikovat páchnoucí moč, aby si označili území a
lákali samice
• jsou vystaveni riziku nádorů na varlatech
• nejsou lepší lovci než kastrované kočky, jelikož lovení není
sexuální chování
• mohou zažívat vysoké úrovně stresu podobného frustraci,
pokud nemohou najít druha.

Naopak kastrovaní samci:
• s menší pravděpodobností se budou toulat, což snižuje riziko
dopravních nehod
• s menší pravděpodobností se budou rvát, což snižuje riziko
jejich zranění nebo nakažení vážnou nemocí, jako např.
Feline Immunodeficiency Virus (Virová imunodeficience
koček – FIV) nebo Feline Leukaemia Virus (kočičí
leukémie – FeLV)
• s menší pravděpodobností budou rozstřikovat moč
• nemohou se jim objevit nádory na varlatech
• jsou lepší mazlíčci a pravděpodobněji budou
domácky založení
Nekastrované samičky:
• často otěhotní od věku čtyř měsíců
• často budou mít tři vrhy koťat ročně. To přispívá problému
nadměrné populace a zvyšuje to náklady pro majitele,
zvláště pokud dochází ke komplikacím během těhotenství
nebo porodu
• budou křičet a kvílet každé tři týdny během období
rozmnožování – leden až srpen – aby přilákaly druha,
dokud neotěhotní
• s větší pravděpodobností se nakazí chorobou při pohlavním
styku a páření
• jsou vystaveny riziku rakoviny vaječníků, dělohy a prsních
žláz a také mohou onemocnět pyometrou, což je vážná
infekce dělohy

Naopak kastrované samičky:
• neotěhotní, proto nebudou žádné výlohy spojené
s vrhy koťat
• nekřičí ani nekvílí jako nekastrované kočky – proto mají
majitel a sousedé méně narušený spánek!
• s menší pravděpodobností se nakazí nemocemi jako FIV
a FeLV šířené kousáním a chováním při páření
• nemohou onemocnět rakovinou vaječníků nebo dělohy. Je
u nich také výrazně snížené riziko onemocnění rakovinou
prsních žláz – zvláště pokud jsou kastrovány brzo
Koťata narozená po neplánovaném těhotenství:
• mohou být vystavena riziku nemoci
• starání se o ně a poskytování veterinární péče je nákladné
– stojí to daleko více, než pravděpodobně získáte jejich
prodejem na trhu, kde je jich již hodně
• mohou se ocitnout bez domova
• mohou připravit jiné nechtěné kočky nebo koťata o možnost
najít nový domov, jelikož domovů není dostatek
Mnozí majitelé neví, se kterými toulavými ‘cizími’ kočkami
se jejich nekastrovaný mazlíček pářil, proto si nejsou vědomi
potenciálně smrtelných infekčních chorob, kterými mohla být
kočka nakažena. Také temperament kocoura může ovlivnit
chování potomků, kteří se narodí. Riskování páření s neznámou
cizí kočkou může vest k narození koťat, která nejsou vhodná
jako domácí mazlíčci.

Operace

Vaše kočka bude muset strávit den na veterinární chirurgii a
bude ji dáno celkové anestetikum, proto by ji během hodin
před operací nemělo být nabízeno jídlo. Veterinář vám
poradí, kdy kočku krmit. Operace je pro samce i samičky velmi
snadná a obvykle budete moci kočku přinést a vyzvednout ve
stejný den.
Poté bude mít samice malou oholenou plošku na boku nebo
na břiše – tato srst doroste zpět během několika týdnů. Bude
mít také stehy a pokud nejsou rozpustné, přibližně za 10 dní je
veterinář vytáhne.
Kočky jsou velmi odolné a klidné – daleko více než lidé – a
obvykle se z operace velmi rychle zotaví. Veterinář vám poradí
s nejlepším způsobem péče o kočky během zotavování. Zdá se,
že koťata se zotavují rychleji než dospělé kočky. Kočka bude po
vykastrování potřebovat daleko méně potravy, jelikož její tělo
má méně práce. Proto budete pravděpodobně muset sledovat
váhu kočky a snížit množství podávané stravy, abyste předešli
nadměrnému ztloustnutí kočky. Tím také ušetříte peníze!

Kolik to stojí?

Cena operace se liší podle toho, kde žijete. Průměrná cena pro
samce je mezi 30 GBP a 60 GBP a průměrná cena pro samici je
mezi 40 GBP a 80 GBP. Před operací vám veterinář rád předloží
nabídku a doporučujeme, abyste zatelefonovali několika
veterinářům. Organizace Cats Protection nabízí finanční pomoc
majitelům koček, kteří pobírají příspěvky nebo v některých
případech těm, kteří mají nízký příjem. Další podrobné informace
najdete na stránce www.cats.org.uk/neutering nebo telefonicky
na čísle 03000 12 12 12.

Jak najít veteriná e ke kastraci ko ky
Ačkoli téměř všichni veterináři nabízejí kastraci, někteří ji
rutinně nenabízejí do věku šesti měsíců. Avšak jejich počet
rychle roste díky podpoře skupin, včetně British Small Animal
Veterinary Association (Britská veterinární asociace pro malá
zvířata – BSAVA). Veterinární kliniku blízko vás, která nabízí
dřívější kastraci, najdete na webové stránce Cats Protection:
www.cats.org.uk

Dřívější kastrace je po mnoho let běžná v mnoha zemích,
včetně USA a Austrálie, a je prokázána její bezpečnost a
účinnost. Studie ukazují, že nejsou žádné důkazy dlouhodobých
negativních vlivů na vývoj nebo chování. Zdokonalené metody
a léky znamenají, že dřívější obavy z rizik operace jsou
bezdůvodné a zdá se, že mladá koťata se z operace zotaví
daleko rychleji než dospělé kočky.

Skute nosti k rozptýlení
mýt o kastraci

• Kočky se mohou začít rozmnožovat již od čtyř
měsíců věku
• Koťata lze bezpečně kastrovat, než dosáhnou věku
šesti měsíců
• Kočky se snadno rozmnožují s jejich bratry, sestrami a rodiči
• Pro kočku není výhodou mít sezónu nebo ‘jen jeden vrh’
před kastrací
• Délka těhotenství je u koček pouhých devět týdnů a kočky se
mohou obvykle vrátit k páření jen šest týdnů po porodu

• Kočka může mít snadno za rok až tři vrhy, každý s pěti nebo
šesti koťaty. To znamená až 18 láskyplných domovů, které
musí organizace Cats Protection každý rok najít pro koťata
jen jedné kočky! Tato úroveň množení je velmi vyčerpávající
a může být pro matku kočku škodlivá
• Jedna nevykastrovaná kočka může být zodpovědná až za
20 000 potomků za pouhých pět let – nekastrované kočky se
velice dobře vzájemně vyhledávají a nechtěná těhotenství
jsou až příliš běžná
• Kastrovaným kočkám jejich orgány nechybí, stejně tak ani
příležitosti rozmnožovat se nebo vychovávat mladé – nejsou
to lidé!
• Kastraci kočky, pokud je v období páření, těhotná nebo
v období laktace, lze provést a je nejlepší promluvit si o tom
s veterinářem
Ačkoli většina majitelů koček nechává kočky kastrovat,
bohužel velkému počtu vlastněných koček je umožněno se
rozmnožovat před kastrací, což přispívá k problému nadměrné
populace a zvyšuje požadavky na přetížené charity pro zvířata.
Nenechávejte to prosím dlouho. Promluvte si s veterinářem a
objednejte kastraci kočky ještě dnes. Mělo by to být pro kočku
výhodné, může to předejít trápení kočky a je to nejdůležitější
krok, ke kterému můžete přistoupit, abyste pomohli rozsáhlejší
populaci koček.

Zjist te více o vaší ko ce online!
Podívejte se náš bezplatný interaktivní nástroj na pomoc
porozumění původu koček a jejich chování v našich
domácnostech. http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo
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Péče o kočku
Vítejte doma
Stěhování domu
Krmení a obezita
Udržování kočky v bezpečí
Kastrování – plánování rodiny
pro kočky
Kdy ji nechat odejít
Opatření mikročipem
Porozumění chování kočky
Zvládání chování kočky
Kočky žijící společně
Domácí a venku žijící kočky
Kočky a zákon
Kočky a lidé
Péče o kotě
Staré kočky
Divoké kočky
Těhotné kočky a péče o koťata
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Artritida
Onemocnění dolních cest
močových koček (FLUTD)
Cukrovka
Svědění u koček a kožní
choroby
Kočičí virus panleukopenie
(FPV)
Onemocnění ledvin
Postižené kočky
Hypertenze
Virová imunodeficience koček
(FIV) a kočičí leukémie (FeLV)
Kočičí koronavirus (FCoV) a
virus infekční peritonitidy
koček (FIP)
Srdeční šelesty a srdeční
choroba
Hypertyreóza
Kočičí astma
Zuby a zdraví ústní dutiny
Blechy a jiní cizopasníci
Kočičí chřipka
Infekční choroba a očkování
Zažívací problémy – zvracení a
průjem
Vy a váš domácí mazlíček
Kočky a těhotné ženy
– toxoplazmóza

Pro další informace o organizaci Cats Protection
nebo o tom, jak věnovat dar, navštivte prosím
stránku www.cats.org.uk nebo zatelefonujte na
naši Linku pomoci na čísle 03000 12 12 12.
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