
My a kočky kolem nás 

V současné době, tedy v roce 2021, jsou kočky již skoro kriticky přemnožené v důsledku toho, že si 

lidé myslí, že je kastrace zbytečná. Někteří z přesvědčení, že kočka by měla mít alespoň jednou za 

život koťátka. To způsobuje velký problém, a to především pro kočky a koťata, která se narodí na 

ulici, kvůli nezodpovědnosti majitelů umírají často v hrozných podmínkách na nemoci, hlad a mnohdy 

i mrazem. Kočka může mít průměrně dvakrát ročně koťata. V jednom vrhu je plus minus pět až šest 

koťat, která zhruba v půlroce mohou mít další koťata. Tak si to pojďme spočítat: jedna kočka, která 

má šest koťat, dejme tomu, že to jsou tři holčičky a dva kocourci, ti za půl roku dospějí plus jejich 

matka je opět plodná, takže 4 krát 6 je 24 koťat. To je 12 plus 4, to je 16 samic. A takto bychom mohli 

pokračovat dál…. Takže jedna nekastrovaná kočka zvládla za rok a půl rozšířit své geny na 92 nových 

koček (zde už musíme počítat i narozené kocoury). Toto je modelový příklad samozřejmě 

v normálních podmínkách, ne všechna koťata přežijí a rodí se samci a samice v různém poměru. Je to 

pouze ukázka toho, jak raketově se kočky zvládnou množit, a to jsme počítali v základu s jednou 

kočkou. Těch koček jsou ve skutečnosti venku tisíce a jen zlomek se dostane do domova, zlomek se 

dostane do útulku či depozita a ten zbytek je odsouzený k tomu žít na vlastní pěst – venku bojovat 

s ostatními kočkami, s nemocemi, s lidmi a vlastně i s počasím. Možná si myslíte, že to vidím moc 

černě, a že situace není přece tak vážná, ale ona bohužel vážná je, a pokud my lidé nevezmeme 

rozum do hrsti, bude ještě vážnější. Pak se nám budou po ulicích toulat hladové, nemocné a plaché 

kočky, které nám budou vykrádat popelnice a budou se prát o každý zbytek jídla, aby přežily. Tyto 

kočky již nebudou umístitelné, protože se člověka budou natolik bát, že v domácnosti by se zbláznily, 

a tak bude jejich osudem protloukání se ulicemi měst a vesnic anebo utrácení, protože se těchto 

zdivočelých koček budou lidé bát a budou se snažit regulovat jejich stavy. Podle našeho názoru je 

lepší nechat kočky, které nejsou určeny na chov, vykastrovat. A nenechávat přijít na svět další 

nešťastníky, kteří budou trpět na ulicích a posléze je někdo sprovodí ze světa buď jako škůdce, nebo 

při pouliční rvačce. Kastrace je to nejlepší, co můžeme pro naše kočky udělat.   

Město oslovuje tímto všechny majitele koček, aby se vážně zamysleli nad tímto problémem a 

přistupovali k němu zodpovědně. Víme, že kastrace je také otázkou peněz, a proto jsme se rozhodli 

přispět majiteli kočky na její vykastrování. Příspěvek na kastraci kočky činí 400 Kč a na kastraci 

kocoura 250 Kč. Město se dohodlo s MVDr. F. Lejsalem na postupu, který bude spočívat v tom, že 

při kastraci bude tento příspěvek v uvedené výši  fakturován přímo městu a Vy budete hradit jen 

zbylou část ceny za kastraci. 

                      


