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Vezměte na vědomí:
To, že splníte nějaké kroky, Vám 

samo o sobě úspěch nezaručí.

Všechno je to o vnitřním prožívání zúčastněných koček. 
Dle něj se kroky činí, dle něj se určuje, jak rychle postoupíme

dále či se třeba vrátíme o krok nazpátek... 

Naším cílem je přesvědčit kočky, že
přítomnost druhé kočky je v pořádku

anebo je dokonce přínosem.

Rozlišit, zda je kočka v daném okamžiku procesu uvolněná 
a probíhá jí v hlavě to, co potřebujeme, bohužel není snadné.
Ať už svoji kočku znáte sebelíp, seznamování koček je prostě

"vyšší dívčí", a jedná se o velmi komplexní trénink. 
Kam se hrabe psí agility!

 
Zvažte proto, zda si s tím raději nenecháte pomoct... 

Info o poradenství: 
https://kocicipolepsovna.cz/poradenstvi/



Kočky
Kočka je teritoriální zvíře, pokud
má srst, dělá jídlo i kávu o chlup
lepší, a kterému lidé rádi slouží.

 

Spoustu pamlsků
Nebo oblíbeného krmiva

 

Co budete potřebovat?

Kočky
Kočka je teritoriální zvíře, pokud
má srst, dělá jídlo i kávu o chlup
lepší, a kterému lidé rádi slouží.

 

Oddělené místnosti
V garsonce to půjde těžko.

Místnosti také musí být
oddělené dveřmi, které jdou

zavřít i otevřít.
 

Moře času
(Který určitě nemáte), a taky

moře trpělivosti.
 

Spoustu pamlsků
Nebo oblíbeného krmiva

 

Nová kočička bude nejdříve
pouze ve vlastní místnosti.

Takže tato místnost musí být plnohodnotně
vybavena (pelíšky, misky s jídlem a čerstvou
vodou, hračky, záchodky, ...). 

Pokud je to možné, můžete jí přinést něco
"navoněného" původním domovem, pokud byl
dobrý (deka atp.). Pomůže jí to v adaptaci.

Adaptaci na nové prostředí také mohou pomoci
kočičí feromony (Feliway Classic difuzér).



 

Jak se to obvykle dělá?
 

Nejdříve se kočky několik dní seznamují pouze omezeně.  
A to pomocí pachů (např. výměnou deček, případně můžeme jedné

z koček párkrát přejet např. vatovým tampónem či ponožkou po
kožíšku, a nabídnout k očichání druhé kočce). 

 
Později mohou sdílet určitou část bytu – ovšem vždy o samotě.
Tedy v jiných časech (to výměnu pachů podpoří, navíc se číča může
seznámit s novým prostředím – a třeba také nalézt skrýše či únikové
cesty, které jí pomohou později. Může to trvat několik dní až týdnů,

než se zklidní natolik, abyste mohli pokračovat.
 

Poté mohou jednu druhou i spatřit, ovšem stále ne bez bariéry.
 mezi nimi (lze využít třeba síť ve dveřích). Na krátkou chvilku, klidně
několikrát denně. Pach i pohled zde spárujte s něčím příjemným –

krmením. Ani zde však nevynucujeme např. krátkou vzdálenost mezi
kočkami – to, jakou samy zaujmou vzdálenost, respektujeme.

Jestliže jedna z koček reaguje na tato setkání agresí, dále
nepokračujte a vyhledejte odborníka.

 
Kdy se doopravdy setkají?

Samotná setkání nastávají až v okamžiku, kdy jsou kočky schopny
vidět se a cítit bez agresivních projevů či strachu. Na začátku by

tato setkání měla být opět krátká a kontrolovaná – dáváme si záležet
i za cenu vyšší časové náročnosti. Probíhají navíc na „neutrální“

půdě (tedy ne např. u misek původní kočky).



 

Důležité zásady

Řeč těla a signály koček
bereme vážně. 
Dojde-li třeba k syčení, zírání,
pronásledování nebo naopak
uhýbání pohledem, vrčení – v
takových případech proces či přímo
setkání okamžitě ukončujeme a
vyhledáme odborníka. 

Na bezpečnost myslíme předem.
Pro jistotu máme po ruce předmět (polštář, deka),
který můžeme nouzově použít pro oddělení koček
během konfliktu. Nepoužívejte holé ruce. 
Někdy se používá k přetnutí konfliktu např. hluk či
křik, může je to však ještě víc vyburcovat… V
případě zranění vyhledejte lékařskou pomoc –
protože riziko poškrábání či pokousání hrozí vždy.

Kočky nikdy nenutíme ke
kontaktu.
 Pokud se rozhodnou odejít, měly by
mít možnost. Kočky během
seznamování také nedržíme v náruči,
ani je nenecháváme o samotě.



Další zdroje

Alternativní informace k seznamování koček:
https://www.metropolevet.cz/jak-seznamovat-kocky/

Koukejte také využít ostatní zdroje ke stažení
(např. kočičí žebřík agrese a další). Pomůžou 

 Vám rozpoznat varovné signály. 

Info o poradenství: 
https://kocicipolepsovna.cz/poradenstvi/

Komunikace pomocí pachů (a proč to musíte znát):

Mýty o krmení kolektivu koček:

Články k samostudiu:

https://kocicipolepsovna.cz/blog/pratele-voni-stejne-
chemicka-komunikace-kocek/

https://kocicipolepsovna.cz/blog/kdyz-je-krmeni-problem-
divne-chute-maly-apetit-i-nevrazivost/
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Hodně štěstí!
A kdyby něco, jsem tu...

https://kocicipolepsovna.cz


