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Úvod 
Pozoroval jsem 2 exempláře britské kočky královské. První kočka, aktivnější, je černé barvy a jmenuje 

se Pája. Druhá kočka, méně aktivní, je modré barvy a jmenuje se Jája. Obě kočky jsou 7 let staré. 

K pozorování jsem zvolil tyto dvě kočky z toho důvodu, že nemám k dispozici žádná jiná 

domestikovaná zvířata. 

Charakteristika 
Britská krátkosrstá kočka je středně velká až velká. Má krátkou hustou srst s bohatou podsadou. 

Hlava je velká, kulatá s masivní lebkou, nos je krátký, široký a rovný. Uši jsou malé, mírně zakulacené 

a široce posazené. Oči jsou velké a kulaté a mají žlutou až měděnou barvu (u barevných variant jsou 

povolené i modré a zelené oči). Dožívají se okolo 12 až 15 let (v zajetí). Od věku 6 let se dá kočka již 

považovat za “seniora“. 

Britské krátkosrsté kočky mají přítulnou povahu, v mládí jsou velmi hravé. Snášejí se s ostatními 

domácími zvířaty a dovedou se zabavit samy, i když dobu čekání na svého chovatele si převážně krátí 

spánkem. Britské krátkosrsté kočky jsou vhodné pro chovatele, kteří chtějí mít pokojného domácího 

mazlíčka.  

Britské krátkosrsté kočky se původně vyskytovaly pouze v modré barvě, v současnosti se chovají i v 

barvě bílé, černé, lila, krémové, čokoládové, červené a v mnoha jejich želvovinových variantách.  

(Poznámka: Modrá barva je ve skutečnosti spíše šedá. Modrá se jmenuje z toho důvodu, že podle 

tabulek určujících barvu koček se blíží nejvíce k modré barvě.)  
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Reakce kočky na člověka 
Reakce kočky jsou značně vyvinuté. Jestliže se člověk chová ke kočce přívětivě a přátelsky, kočka 

reaguje také přátelsky. Ovšem je-li člověk na kočku škaredý a chová se nepříjemně, kočka přiměřeně 

reaguje. Například pokud děláme něco, co se kočce nelíbí, s nepřátelským zamňoukáním opustí 

dějiště. V horší situaci se začne bránit a člověka činícího kočce nepříjemnosti poškrábe, či pokouše. 

Jestliže člověk dělá kočce něco příjemného, kočka dává najevo svou radost tichým vrněním 

(nepřetržitý zvuk vzdáleně podobný lidskému chrápání). Jestliže je člověk vůči kočce nečinný, kočka 

člověka z povzdálí pozoruje, avšak nepouští se do žádných průzkumných aktivit. 

Kočky mají také dobrou paměť na lidi. Pamatují si, kdo se k nim chová přátelsky a kdo nepřátelsky. 

Nepřátelsky chovajících lidí se bojí a utíkají před nimi. Zatímco k přátelsky chovajícím se lidem se 

často přibližují a očekávají od něj obvyklé přátelské chování, jako například hlazení, či hraní si. 

Reakce kočky na kočku 
Pozorované kočky se navzájem většinu času ignorovaly. Někdy se k sobě přiblížily a nedůvěřivě se 

očuchaly na hlavičce, či si důvěřivěji očichaly řitní otvory. Občas se také poperou. Buďto se navzájem 

“fackují“, čímž si vytrhávají chuchvalce chlupů, nebo se na sebe vrhnou za účelem uštědřit si pár 

kousanců, nebo škrábanců. Většinou si však přátelsky hrají, honí se apod. Ovšem většinu času okolo 

sebe jen nečině prochází a nereagují na přítomnost druhé kočky. 

Reakce kočky na prostředí 
Velkým přítelem kočky je akvárium. Zatímco kočka o televizi neprojevuje velký zájem zájem, tak 

rybičky v akváriu dokázala pozorovat soustavně i několik desítek minut. Navíc velice ráda usínala na 

horním krytu akvária, poněvadž v této části je velká zářivka, která ohřívá plastový kryt, na němž kočka 

ráda leží, poněvadž byl krásně teplý. 

Dále má kočka velice ráda velké látky, peřiny, deky atp. Při manipulaci s jakoukoliv dekou kočka ihned 

přiběhla a jala se v ní pořádně vyválet, nebo se do deky úplně zamotat. Vyhnat kočku z deky bylo 

velice obtížné a kočka poté s hlasitým nesouhlasným mňoukáním ublíženě utekla pryč. 

Kočka britská je velice hravá. Ve všem co se děje snadno nalezne hru. Jednou během spánku jsem 

měl nohu vystrčenou mimo peřinu. Kočka neměla nic lepšího na práci, než mě začít lechtat, na což 

jsem samozřejmě reagoval schováním nohy pod peřinu. Kočka si myslela, že je to hra, skočila pod 

peřinu a škrábala mě drápky na právě schované noze. 

Kočka britská je také velice ráda drbána. Vyhledává jakékoliv drbaní, nebo hlazení. Jestliže najde 

osobu ochotnou ji drbat, sama poté této osobě nastrkuje části těla, kde chce být drbána. Často také 

při drbání pochoduje, čímž se vzdaluje od osoby, jenž ji drbe. Tato osoba samozřejmě není ochotna 

za ní běhat a drbat ji všude kam jde, což kočka naprosto nechápe a vždy když se dostane mimo dosah 

osoby, jenž drbe, tak se nechápavě otočí, proč najednou drbání ustalo. 
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Denní režim kočky britské 
Pozorované exempláře kočky britské trávily větší část svého denního režimu odpočinkem, nebo 

spánkem. Ráno v 5 hodin se kočky probudily a pokoušely se vzbudit své chovatele, nebo je alespoň 

upozornit na fakt, že mají hlad a že chtějí jíst. Chovatelům proto nezbývá nic jiného, než vstát a kočky 

nakrmit. Poté chovatelé odchází mimo byt a kočky zůstávají v bytě samy. Asi do jedné hodiny 

odpolední spí, nebo polehávají. Poté se probouzí k životu a začínají si hrát, nebo znovu poklidně 

polehávají. Okolo třetí hodiny odpoledne již vyhlížejí své chovatele, buďto posedáváním na parapetu 

u okna, nebo posedáváním u dveří od bytu. Jakmile chovatelé překročí práh dveří, kočky radostně 

zamňoukají a začnou se svým chovatelům motat pod nohama, načež je pronásledují až do chvíle, než 

dostanou nažrat. Poté znovu začnou polehávat, nebo hrát si. Asi do desáté hodiny večerní jsou kočky 

poměrně aktivní, poněvadž si užívají přítomnost svých chovatelů. Následně ulehávají chovatelé ke 

spánku a kočky začínají také znovu polehávat a pomalu se ukládají ke spánku. Často se kočky 

probouzí v průběhu noci a provádějí různé aktivity. Jestliže jsou delší noci, nebo je venku sychravo a 

šero, kočky také déle spí. 

 

Roční režim kočky britské 

V zimě je kočka britská méně aktivní, více spí a odpočívá, poněvadž venku je šero a škaredě. V zimě 

mají zhuštěnou srst. Na jaře odkládají zimní hustou srst. V létě jsou více aktivní, méně spí a často 

posedávají na parapetu a pozorují aktivní dění venku za okny. Na podzim se jejich srst zase zhušťuje. 
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Žrádlo 
Kočka britská byla krmena výhradně masovými konzervami – speciální krmení pro in-door kočky. Tyto 

konzervy obsahovaly jen spoustu masa a rosolovitou omáčku. Granule, či jiné suché jídlo kočky 

naprosto odmítaly. Mimo těchto konzerv podávaných 2x denně měly kočky k dispozici pouze misku 

s vodou. 

Někdy bývá kočkám k dispozici trocha čerstvé trávy, která jim po snězení napomáhá trávit chlupy, 

které sní při olizování (čištění) srsti. Kdyby tuto trávu neměly k dispozici, mohlo by dojít k vytvoření 

„chuchvalce“ v jejich zažívacím traktu a tento by způsobil velmi vážné zdravotní komplikace. 

Nestrávené chlupy kočky vyzvrátí, kočky obecně zvrací relativně často a není to nic nezvyklého. 

Hygiena 
Kočka britská se o svou hygienu stará úplně sama. Svým jazykem a drápky odstraňuje ze srsti 

nečistoty. Kdyby ji člověk jakkoliv myl, zničil by tím její mikroflóru, což by kočce mohlo způsobit různé 

kožní problémy. Kočka se myje po jídle, před spánkem nebo kdykoliv během dne. Úporné čištění srsti 

značící psychyckou nepohodu kočky může způsobit, že kočka kopletně ztratí srst na jednom nebo i 

více místech. Naopak jestliže se kočka dlouhodobě nemyje, je to znak vážné nemoci. V obou 

případech by se měl mít chovatel na pozoru. Pozorované objekty však projevovaly zcela přirozený 

zájem o hygienu a žádné patologické jevy se u nich neprojevovaly. Pokud kočka žije venku a je 

jakkoliv silně znečištěna, musí ji chovatel osprchovat za použití speciální kosmetiky, poněvadž by se 

tak moc sama neumyla, bylo by to pro ni vyčerpávající nebo dokonce nebezpečné. 



 

7 

Teritorium 
Pozorované kočky britské bydlí v bytě se dvěma chovateli. Byt není k pobytu koček nijak zvláštně 

přizpůsoben. Jediné, co se odlišuje od obyčejného bytu je velké šplhadlo pro kočky (kočičí strom) 

v rohu obývacího pokoje, 2 budky plné speciálního písku pro vykonání potřeb a misky se žrádlem a 

vodou. 

Mimo to mají kočky omezený vstup do koupelny a do místnosti s toaletou, poněvadž by mohly 

zkonzumovat některé nebezpečné přípravky, jako třeba čistící prostředky apod. 

V letním období mají kočky otevřený vstup na balkón, ale po celou dobu jsou kontrolovány svými 

chovateli, aby se jim nic nestalo nebo neutekly z balkonu pryč. 

Někdy se kočkám podaří utéct z bytu do společného prostoru obytného domu, kde kočky vyběhnou 

do nejvyššího patra a poté zmateny neznámým prostředím začnou mňoukat a dožadovat se vstupu 

do dveří některého ze sousedů. 

 


