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1.1 ÚVOD 

 

1.1.1 POPIS PRAXE 

 

Praxi jsem absolvovala v chovu od 21.4.2022 do 24.4.2022. Do chovu jsem dorazila 21.4. 

kolem 14 hodin a odjížděla jsem 24.4. kolem 12. hodiny. Ubytování se nacházelo 

v prostorách chovatelské stanice, kontakt se zvířaty byl tedy možný neustále. 

 

1.1.2 POPIS CHOVU ČI CHOVATELSKÉ AKCE POSKYTOVATELE PRAXE 

 

Majitel (chovatel, pořadatel akce): Jolana Pišová B.Com. 

Místo (obec/kraj): Městský kopec 290/20, 743 01 Bílovec, Moravskoslezský kraj 

 

Chov je umístěn v prostorách několikapatrového domu a přilehlé zahrady. Majitelka bydlí 

v domě společně se zvířaty, takže mohou být stále pod dohledem. Zároveň probíhají úpravy 

ve venkovních voliérách, takže i při počtu téměř 50 koček zdaleka není překročena kapacita 

prostorů. 

V chovu je každý den potřeba provést základní pracovní činnosti při péči o zvířata. Mezi tyto 

činnosti patři výměna vody, doplnění a příprava jídla, vyčištění záchodků, podání potřebných 

léků, péče o srst, úklid a samozřejmě interakce se zvířaty. Dalšími aktivitami, které nejsou 

prováděny úplně každý den jsou: stříhání drápků, vyčesávání srsti a návštěva veterinárního 

lékaře. 

 

1.1.3 ZVÍŘATA 

 

Druh: kočky, plemeno: Mainská mývalí kočka, kategorie: zájmové zvíře, počet chovaných 

kusů v době absolvování praxe: cca 45 

Majitelka také chová několik koček, které nejsou plemeno Mainská mývalí kočka. Tyto kočky 

však do chovu nezařazuje, proto jsem je do celkového počtu nezahrnula.  
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1.2 ZÁZNAM DENNÍCH ČINNOSTÍ 

(vyplní student) 
 

Datum 

 

Od-do Popis činností 

 

Počet 

hodin 

21.4. 14:00-

15:00 

Provedení chovem, představení jednotlivých zvířat, vysvětlení 

jednotlivých činností  

1 

 15:00-

16:00 

Vyčesávání zamotaných chlupů kocourům ve venkovní voliéře 1 

 16:00-

17:30 

Popis a ukázka provádění potřebných činností u koťat, vážení, 

výpočet dávky medicíny, podávání medicíny, prohlídka a čištění očí a 

uší koťat - zjištění výtoku z nosu u jednoho kotěte, objednání se k 

veterináři 

1,5 

 17:30- 

18:30 

Vybírání záchodků, výměna vody u všech skupin koček 1 

 18:30- 

20:00 

Probírání výživy koček, podmínek potřebných pro Mainské mývalí 

kočky, vysvětlení a naučení zootechnických a veterinárních úkonů v 

chovu 

1,5 

 20:00-

22:00 

Příprava večerního jídla kočkám: ohřátí kuřat, odstranění 

žloutkového váčku; dávkování jednotlivým skupinám koček 

2 

 22:00-

23:00 

Perorální podávání léčiv skupině koček nacházející se v domě 1 

 23:00-

00:00 

Zavírání venkovních výběhů, vybírání záchodků 1 

22.4. 8:00-

10:00 

Výměna vody, čištění záchodků, úklid zbytků kuřat z předchozího 

dne, doplňování krmiva, u skupiny koťat s matkami, podávání léků 

koťatům, matkám; čištění očí koťat  

2 

 10:00-

13:00 

Výměna vody, čištění záchodků, úklid zbytků kuřat z předchozího 

dne, doplňování krmiva, podávání potřebné medicíny zbytku koček 

3 

 13:00-

15:00 

Návštěva veterinárního lékaře s nemocným kotětem, obdržení léčiv, 

kyslíkového stanu a tekuté výživy 

2 

 15:00-

16:00 

Sestavování kyslíkového stanu, podávání injekce kotěti, krmení 

tekutou výživou, pozorování reakcí kotěte 

1 

 16:00- Probírání přípravy koček na výstavu, vysvětlení péče o srst před 2 
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18:00 výstavou, objasnění EMS kódů, rodokmenů a exteriérových vad  

 18:00-

19:00 

Výměna vody, čištění záchodků u skupiny koťat s matkami, hraní si 

s koťaty, podávání léků matkám, koťatům 

1 

 19:00-

21:00 

Výměna vody, čištění záchodků u zbylých skupin koček; podávání 

léků vybraným jedincům 

2 

 21:00-

22:30 

Vyčesávání srsti venkovní skupině koček, kontrola drápků, čištění očí, 

uší, péče o dásně u kocourů s gingivitis 

1,5 

 22:30-

23:00 

Zvláštní péče o nemocné kotě v kyslíkovém stanu 0,5 

 23:00-

01:00 

Příprava večerního jídla kočkám: ohřátí kuřat, odstranění 

žloutkového váčku; dávkování jednotlivým skupinám koček 

2 

 01:00-

1:45 

Perorální podávání léčiv skupině koček nacházející se v domě 0,75 

 1:45-

2:15 

Zavírání venkovních výběhů, vybírání záchodků 0,5 

23.4. 7:00-

9:00 

Výměna vody, čištění záchodků, úklid zbytků kuřat z předchozího 

dne, doplňování krmiva, u skupiny koťat s matkami, podávání léků 

koťatům, matkám; čištění očí koťat  

2 

 9:00-

10:00 

Péče o nemocné kotě: aplikace injekce, podávání tekuté výživy, 

výměna vody, záchodku ve stanu, pozorování a hra s kotětem 

1 

 10:00-

13:00 

Výměna vody, čištění záchodků, doplňování krmiva, podávání 

potřebné medicíny zbylým skupinám koček 

3 

 13:00-

17:00 

Návštěva paní Jany Charousové k probrání administrativy, postupu 

při výběru nových majitelů, vyšetření koťat před předáním novým 

majitelům, prohlídka RTG kyčlí 

4 

 17:00-

18:30 

Čištění a příprava pokoje na porod 1,5 

 18:30-

19:30 

Výměna vody, čištění záchodků u skupiny koťat s matkami, podávání 

léků matkám a koťatům, kontrola očí, uší, tlamy 

1 

 19:30-

21:00 

Výměna vody, čištění záchodků u zbylých skupin koček; podávání 

léků vybraným jedincům 

1,5 

 21:00-

21:30 

Vyčesávání srsti venkovní skupině kocourů, kontrola drápků, očí, uší, 

dásní 

0,5 

 21:30- Péče o nemocné kotě v kyslíkovém stanu 0,5 
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22:00 

 22:00-

23:30 

Příprava večerního jídla kočkám: příprava a krájení kuřecího masa; 

dávkování jednotlivým skupinám koček 

1,5 

 23:30-

00:15 

Perorální podávání léčiv skupině koček nacházející se v domě 0,75 

24.4. 7:00-

9:00 

Výměna vody, čištění záchodků, úklid zbytků večerního jídla, 

doplňování krmiva, u skupiny koťat s matkami, podávání léků 

koťatům, matkám  

2 

 9:00-

10:00 

Péče o nemocné kotě 1 

 10:00-

12:00 

Výměna vody, čištění záchodků, doplňování krmiva, podávání 

potřebné medicíny zbylým skupinám koček 

2 

Celkový počet hodin 50,5 
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1.3 ZHODNOCENÍ CHOVATELSKÉ PRAXE VE VYBRANÉM CHOVU ČI AKCI 

(vyplní student) 

 

 

1.3.1 Zhodnocení výživy a krmení vybraného druhu a kategorie zájmových zvířat 

Výživa zájmových zvířat je velmi dobrá. Chovatelka krmí kvalitními granulemi a masem. 

Maso vybírá tak, aby se co nejvíce přiblížila přirozeným podmínkám koček. Nekrmí tedy 

masem zvířat, které by si kočky ve volné přírodě nedokázaly ulovit samy. Často tedy krmí 

celými kuřátky, jež pouze ohřívá na tělesnou teplotu a vyřezává jim žloutkový váček 

z důvodu předcházení trávicím obtížím. Kočky mají tento způsob krmení velmi rády a 

uspokojuje to i jejich potřebu lovit. Dalším typem masa je například krůtí maso nebo kuřecí 

prsa, která se pouze rozmrazí a nakrájí na menší kousky. Pokud se jedná o maso z ryb, jako 

třeba treska, majitelka maso nejdříve předvaří. 

Granule používané ke krmení jsou podávány každý den vždy stejné, ale kočky mají 

možnost vybrat si z několika příchutí. Tyto příchutě jsou: kuře, ryba, kanec a jehněčí. 

Příchuť jehněčího masa se používá především jako dietní alternativa ostatních příchutí při 

průjmových onemocněních. Při těchto situacích doplňuje majitelka krmnou dávku navíc 

probiotiky a prebiotiky (fortiflora), popřípadě nasadí antibiotika (eradia). 

Výživa koťat je podobná jako u dospělých koček, takže sestává z granulí a masa. Jediný 

rozdíl je v druhu granulí, kdy se používají granule speciálně pro koťata. Všechny druhy 

granulí mají však společnou vlastnost, a to je absence obilovin. 

 

1.3.2 Zhodnocení ustájení vybraného druhu a kategorie zájmových zvířat 

Kočky jsou rozděleny do skupin dle věkových kategorií a toho, aby byly v co nejmenším 

stresu. Pokud jsou nebo byly některé kočky nemocné, je pro ně vyhrazen zvláštní pokoj pro 

karanténu. Tak tomu bylo i během mé návštěvy, kdy se v tomto pokoji nacházela skupina 

koček po koronavirové nákaze. Majitelka do karantény alespoň na týden dává i kočky, které 

jsou v domácnosti nové, aby se vyhnula případné nákaze či napadení parazity celého chovu. 

Karanténa u ní slouží i jako prostředek postupného navykání na nový domov. Toto 

požaduje i po nových majitelích, pokud se v jejich domácnosti nacházejí jiná zvířata. 
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Jednotlivé skupiny koček se nacházejí jak v bytě, tak ve venkovních prostorách. Aby kočky 

pobývající v domě neztratily kontakt s venkovním světem, mají v oknech speciální výklenky, 

kde rády vysedávají a pozorují dění venku. 

V každé místnosti či venkovním oddílu se navíc nachází mnoho škrabadel a kočičích 

stromů, takže se kočky nemusí pohybovat pouze po horizontální linii, ale mohou šplhat i do 

výšky, jak je pro ně přirozené. 

 

1.3.3 Zhodnocení welfare vybraného druhu a kategorie zájmových zvířat 

Welfare zvířat je na velmi dobré úrovni. Majitelka jim věnuje všechen svůj volný čas a na 

kočkách i jejich chování je to znát. Kočky jsou přátelské, aktivní, hravé a pečují o svou srst.  

Díky dlouholeté chovatelské praxi majitelka zná přirozené chování koček, a proto pro ni 

není problém splnit všechny jejich základní potřeby. 

Základní biologické potřeby jako jídlo pití a toaleta, jsou vyřešeny dostatkem misek a 

záchodků, které se často čistí, takže nikde není cítit zápach starého krmiva, moči ani výkalů 

a kočky žijí v čistém prostředí. 

Kočky také potřebují dostatek prostoru a míst k ukrývání. To je vyřešeno již výše 

zmíněnými škrabadly, kočičími stromy, prolézačkami a dalším rozličným vybavením. Ve 

všech prostorách také mají mnoho hraček podporujících hravost koček a jejich predátorské 

chování. 

Majitelka se tedy snaží kočkám vytvářet domov vyhovující jejich potřebám a snaží se 

předejít zbytečnému stresování svých mazlíčků. Pokud kočky přece jen musí nějaké 

stresové situaci vystavit, používá zklidňující sprej s kozlíkem lékařským či šantu, aby stres 

zmírnila na minimum. 

 

1.3.4 Zhodnocení plemenitby a managementu chovu zájmových zvířat 

Hlavním cílem chovatelky je mít zdravá koťata bez genetických vad. Proto každého jedince 

do chovu nechává pečlivě zkontrolovat. Zvláštní pozornost věnuje dysplazii kyčelních 

kloubů, na kterou plemeno mainských mývalích koček často trpí. Kočky i kocoury nechává 

kontrolovat rentgenem a do chovu zařazuje více jedinců s nízkým stupněm dysplazie. Touto 

vadou pak trpí méně koťat a pokud se dysplazie objeví, nebývá tak vysoká. 

Chovatelka také často osvěžuje krev svého chovu křížením s jedinci z cizích chovů. O všech 

koťatech jsou pak pečlivě vedené záznamy jak o zbarvení, tak o dalších významných 



8 
 

vlastnostech. Podle toho jsou pak vybírána koťata, která budou dále zařazena do 

plemenitby 

 

1.3.5 Zhodnocení kontroly zdraví zájmových zvířat 

Kontrola zdraví probíhá pravidelně u veterinárního doktora a také každodenně v domácím 

prostředí. U všech koček se pozoruje trus, chuť k jídlu, vzhled i chování. Každá výchylka od 

normálu se konzultuje s veterinářem nebo majitelka čerpá ze svých zkušeností. Zvláštní 

pozornost se věnuje koťatům, která jsou ve věku, kdy sebemenší problém může mít vážné 

následky. Proto jsme každý den kontrolovali koťatům výtrusy, oči, uši a výtoky z nosu. U 

jednoho kotěte se během mého pobytu výtok z nosu vyskytl a co nejdříve bylo dopraveno 

k veterináři na kontrolu a dále mu pak byla věnována zvláštní péče. V takovýchto případech 

pak majitelka nedbá na peníze, ale hlavní je zdraví jejích koček. 

Nadstandartní péči poskytuje i při předávání koťat novým majitelům, protože koťata 

předává pouze ve výborném zdravotním stavu, odčervené, naočkované, řádně 

zkontrolované veterinářem (včetně kontroly kyčlí rentgenem). Pokud se majitelce na kotěti 

něco nezdá, novým majitelům ho nepředává a nechává si ho u sebe na pozorování dokud 

neví jistě, že předává kotě v perfektním stavu. 

 

1.3.6 Zhodnocení exteriérových znaků a vyrovnanosti chovu zájmových zvířat 

Všechna zvířata plně odpovídají plemenným standardům.  Bylo mi majitelkou vysvětleno, 

jaké jsou exteriérové znaky tohoto plemene a na co se při posuzování soustředit a po 

pozorování zvířat během mého pobytu bych chov posoudila jako velmi vyrovnaný. Zvířata 

tedy mají správnou velikost a tvar těla, ocasu, srst mají kvalitní, barvy odpovídají uznaným 

barevným varietám, hlavu mají správně tvarovanou s dobrým tvarem a nasazením uší a 

posazením očí. Obecně jsou ve skvělé fyzické kondici. Vývojové vady, které plemenným 

standardům neodpovídají se v chovu nevyskytují.  
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1.4 HODNOCENÍ DENÍKU PRAXE GARANTEM PŘEDMĚTU 

(vyplní garant praxe) 

 

 

Deník praxe „Preklinická praxe v chovu – zájmová zvířata“ 

VYHOVUJE  /  NEVYHOVUJE 

 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

Datum..........................................             Podpis................................................ 


