
Kočky a problémy s močením.  
 
Chovatelů koček přibývá, kočka se stává stále více oblíbený společník v našich domovech. 
Domácí kočka žije ve velmi těsném kontaktu s majitelem, a tedy jakékoli potíže jsou naštěstí 
brzy odhaleny. U venkovních koček již takový přehled nemáme. V tomto příspěvku se 
budeme zabývat obtížemi s močením. Onemocnění dolních močových cest u koček je častý 
problém, který pokud se řeší včas, má velkou šanci na úspěšnou léčbu. Prvotní potíže jsou 
nenápadné a často mohou uniknou pozornosti chovatele. Majitel nemocného zvířete 
zaznamenává častější přítomnost kočky na kočičím wc nebo může docházet i k močení na 
neobvyklých místech jako je koberec nebo pohovka. Je potřeba zmínit, že se nejedná 
o schválnost nebo poruchu chování zvířete, ale že se postižená kočka snaží nalézt místo, kde 
bude močení nebolestivé. Při déle trvajícím problému může majitel registrovat bolestivé 
mňoukání, hrbení a průběh vlastního močení je mnohonásobně delší. V jednodušším případě 
se jedná pouze o běžný zánět močových cest, který lze dobře diagnostikovat vyšetřením 
malého vzorku moči. Prostý zánět zpravidla rychle reaguje na podávání vhodných antibiotik. 
Mnohého chovatele napadne otázka, jak se taková kočičí moč odebírá? Stačí z misky vysypat 
kočkolit a místo granulátu položit igelit. I přes tuto změnu nám kočka většinou poskytne 
dostatečné množství moči, kterou můžeme jednoduše nasát injekční stříkačkou. Před 
návštěvou veterináře je vhodné vzorek uchovávat v chladu. Z popsaného vyplývá, že je velmi 
doporučitelné vzít vzorek moči již při první návštěvě v ordinaci, urychlí se tím diagnostika 
a také následně léčba. Kompletní diagnostický postup zahrnuje ultrasonografické vyšetření 
močového měchýře, pro vyloučení přítomnosti močových kamenů. Horší situace nastává, 
pokud pacient nemočí vůbec. Postižený jedinec bolestivě tlačí a často se delší dobu na 
kočkolitu neobjeví žádná moč. V tomto případě se jedná o kompletní obstrukci dolních 
močových cest a je nutno neprodleně vyhledat odbornou pomoc. Ucpání močové trubice se 
vyskytuje převážně u kastrovaných kocourů středního věku. Naskýtá se otázka, proč jsou 
postiženi hlavně kocouři. Odpověď vychází z anatomického uspořádání vývodových cest 
močových. Močová trubice v oblasti penisu se zužuje na velmi malý průměr. Kočky obecně 
málo pijí  a mají koncentrovanou moč. Odloupané buňky, často se vyskytující močové 
krystaly a hlen mohou zúženou močovou trubici ucpat a vyvolat již zmíněnou obstrukci. 
V tomto stádiu již rozhodují hodiny, kdy může dojít k poškození ledvin nebo při neposkytnutí 
pomoci dojde až k úhynu zvířete. Nezbytná pomoc spočívá v šetrném odstranění této "zátky" 
močovým katetrem v sedaci pacienta. Když už se majitel s tímto onemocněním setká, lze 
recidivě předcházet použitím veterinárních diet, které příznivě ovlivňují vlastnosti moči. 
Bohužel někdy dochází k recidivě a to i opakovaně. V takovém případě nezbývá, než 
přistoupit k chirurgickému řešení. U postižených kocourů se provádí tzv. perineální 
uretrostomie. Cílem chirurgického ošetření je definitivní rozšíření močové trubice, aby již 
nemohlo dojít k vytvoření obstrukce nahromaděným materiálem. V medicíně platí obecně, že 
se vyplatí řešit problémy včas. Ve výše popsaném problému to platí dvojnásob. Případné 
dotazy lze zodpovědět pomocí internetu na e-mailové adrese krkoskal@centrum.cz 
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