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Pes a kočka v bytě - chovatelské zásady 

• Psi a kočky jsou nejobvyklejšími domácími mazlíčky 

• Jejich šlechtěním vzniklo mnoho plamen s rozdílnými rysy a 
potřebami. Mnoho zvířat (nejen psů a koček) trpí, protože 
jejich majitelé jim nejsou schopni nebo nechtějí poskytnout 
správnou péči 

• Vždy, když si pořizujeme zvíře, musíme dobře zvážit, zda jsme 
připraveni se o nového mazlíčka postarat a zajistit jeho 
individuální potřeby   
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Pes a kočka v bytě - chovatelské zásady 

• Čas – Psi a kočky potřebují pravidelnou péči. Je důležité 
vyhradit si dostatek času na všechny aktivity spojené se 
zvířetem, ať už je třeba vyvenčit psa či zajít k veterináři 

• Strava – Podle plemena, stáří a velikosti je třeba zvážit druh 
stravy stejně jako její množství. Ve všech případech by měla 
být strava pravidelná (několikrát denně). Čím je zvíře větší a 
aktivnější, tím více stravy potřebuje.  Avšak pozor na 
překrmování, které ohrožuje zdraví a vzhled zvířete. Na balení 
kupované stravy obvykle bývá vhodné dávkování  
podle věku či váhy. Teplota podávané stravy by se  
měla pohybovat okolo pokojové teploty a nebo  
trochu vyšší (do 40 stupňů) 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Catdryfood.jpg> 



Pes a kočka v bytě - chovatelské zásady 

• Prostor – zde platí stejná zásada jako u stravy. Velký a aktivní 
pes potřebuje mnohem více prostoru. Pokud má hravou 
povahu, rád loví atp., potřebuje mnoho prostoru. Proto není 
vhodné si pořizovat např. lovecké psy, pokud nemůžete 
poskytnout velký výběh nebo časté venčení a výlety do 
přírody. Kočky prospí větší část dne než psi a jejich nároky na 
prostor nebývají tak velké. Málokterý chovatel svou kočku 
venčí tak jako psa. Přesto je vhodné umožnit kočce pohyb ve 
volném prostoru, například na chatě.  
V bytě by zvíře mělo mít vyhrazen 
 prostor pouze pro sebe, kde může  
nerušeně odpočívat 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tompkins_Square_Big_Dog_Run.JPG> 



Pes a kočka v bytě - chovatelské zásady 

• Koupání a péče o zevnějšek – Psa je třeba koupat, kočku 
pouze pokud je to nutné. Oba byste měli pravidelně česat. 
Čím delší srst, tím častěji. Nejlépe, když jsou najezení a 
odpočatí. Také potřebují vyčistit uši, oči a zuby v závislosti na 
jejich stavu. Je důležité kontrolovat, zda se u mladých zvířat 
správně vyvíjí chrup. U koček a psů žijících v bytě je třeba 
zastřihávat či obrušovat drápky 

• Zdraví – Věnujte pozornost změnám v chování zvířete. 
Navštěvujte veterináře, který může  
zvíře očkovat, zkontrolovat zdraví a  
poskytnout odpovědi a rady 

• Konkrétní informace k jednotlivým 
plemenům najdete v literatuře či 
na internetu 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picture_468.jpg> 



Pes a kočka v bytě - chovatelské zásady 

• Je vhodné koupat kočku pravidelně? 

 

• Je důležité navštěvovat veterináře? Proč? 

 

• Jakou teplotu by měla mít psí a kočičí potrava? 
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