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Předmluva
Když ve druhé polovině minulého století začali rysi, medvědi a vlci
znovu samovolně obsazovat území Beskyd – svá dřívější teritoria, v nichž
byli v minulosti vyhubeni –, znamenalo to počátek dvou zásadních změn
v moravských horách. Přirození vrcholoví predátoři začali postupně
přinášet přírodní rovnováhu do lesních ekosystémů, zároveň se však
stávají původci občasných konfliktů s chovateli hospodářských zvířat.
Pastva ovcí, koz nebo skotu je tradičním způsobem údržby jedinečné
beskydské krajiny. V průběhu necelého století, kdy se u nás šelmy
nevyskytovaly, si však chovatelé odvykli využívat určité, taktéž tradiční,
způsoby ochrany stád, které se v minulosti považovaly za samozřejmost.
Prostřednictvím příručky, kterou právě držíte v rukou, bychom rádi
chovatelům a dalším zájemcům přiblížili efektivní a zároveň tradiční
způsob ochrany stád před velkými šelmami – využívání pasteveckých
psů.
Dobrý pastevecký pes není „jen“ ochráncem hospodářských zvířat.
Jeho přítomnost u stáda znamená také lepší ochranu vlků, rysů a
medvědů – vzácných a chráněných druhů živočichů – v našich horách.
Pokud šelmy způsobují minimální či žádné škody na hospodářských
zvířatech, pastevci jsou vůči nim tolerantnější a zmenšuje se i tlak na
regulaci jejich početnosti lovem. Pes, který dokáže účinně zabránit
přístupu divokých zvířat (i zlodějů) k dobytku, tím přispívá k lepšímu
soužití člověka a šelem.
Tuto úlohu však zvládnou jen správně vychovaní strážní psi. A právě
všem zájemcům o tradiční využívání pasteveckých psů, aŅ už z řad
chovatelů dobytka, chovatelů psů, pracovníků ochrany přírody, státní
správy či neziskových organizací, je adresována tato příručka.
S návratem vlků, rysů a medvědů do České republiky, především do
Beskyd, získává využívání pasteveckých hlídacích psů nový rozměr.
Přejeme mnoho úspěchů všem chovatelům, kteří se rozhodli obnovit
původní pracovní poslání pasteveckých psů, pro které je naši předkové
vyšlechtili.
Kateřina Ulmanová, editorka textu a předsedkyně Hnutí DUHA
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Obnovení tradice využívání pasteveckých psů k hlídání
domácích zvířat proti šelmám
Pastevečtí psi – ochránci stád se v Evropě využívali odedávna. Tito
mohutní psi o průměrné hmotnosti 35–40 kg a výšce 65–70 cm se
vzhledem i chováním značně odlišují od menších, hbitých ovčáckých psů
vyšlechtěných k nahánění dobytka. Úkolem pasteveckých psů je ve dne
v noci věrně provázet stáda ovcí, koz, koní či hovězího dobytka a chránit
je před šelmami či zloději. Pastevecký pes dokáže útočícího vlka, rysa či
medvěda instinktivně zastrašit výhrůžným postojem a projevem a narušit
tak posloupnost jednotlivých fází lovu. Šelma vyrušená při útoku se
dalšího úsilí o získání kořisti většinou vzdá – instinktivně se vyhýbá riziku
poranění a nesnaží se kořist ulovit za každou cenu. Ke skutečnému boji
mezi psem a šelmou tak dochází jen zřídka. Dlouholetá zkušenost s
prací se zvířaty tak pastýřům umožnila vytvořit jedinečný způsob ochrany
hospodářských zvířat, při němž zároveň nejsou ohrožovány ani volně žijící
šelmy.
V současné době jsou mnohá plemena evropských pasteveckých
psů na pokraji vyhynutí, případně je majitelé chovají pouze pro potěšení
a předvádění na výstavách. Některé rasy už pravděpodobně vyhynuly,
jako např. Rafeiro do Alentejo původem ze středního Portugalska. Jiná
plemena chovatelé vykoupili od místních pastýřů, aby s nimi mohli
obchodovat, což nepříznivě ovlivnilo další osud těchto specifických
plemen. Místní plemena psů byla po staletí důležitou součástí
pasteveckého způsobu života. V současnosti je však mnoho těchto ras
odsouzeno k zániku, případně došlo následkem křížení s toulavými psy
ke genetickému znehodnocení plemene.
Navzdory všem nepříznivým okolnostem původní poslání
pasteveckých psů coby strážců hospodářských zvířat dosud nezaniklo.
Zvláště v oblastech výskytu velkých šelem je nasazení hlídacích psů
nejpřirozenější a nejvhodnější metodou ochrany hospodářských zvířat.
Psi zabraňují predátorům proniknout ke stádu, a není tedy třeba
ohrožené druhy šelem zabíjet nebo je vytlačovat z jejich původního
prostředí.
Dalšími účinnými způsoby ochrany ochrany hospodářských zvířat
jsou zavírání stáda na noc do pevných stavení, použití elektrických
síŅových ohradníků, fladry, přímé hlídání lidmi, případně využití zvukových
nebo světelných plašičů).
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Pastevečtí psi v Evropě a v USA
Využívání psů k ochraně domácích zvířat má v Evropě staletou
tradici. V průběhu 20. století však chov pasteveckých plemen
zaznamenal postupný úpadek. Když se po druhé světové válce začaly
snižovat stavy ovcí v Evropě, poklesly také počty psů určených k jejich
hlídání. Kulturní tradice jejich výchovy, výcviku a praktického využívání
postupně téměř zanikla. ZvlášŅ výrazným příkladem je v tomto ohledu
Slovensko. Zdejší pastýři před druhou světovou válkou uvazovali mladé
psy na řetěz, aby v nich vypěstovali agresivitu vůči lidem – zlodějům ovcí.
Nyní je však uvazují ze strachu, protože věří, že agresivita je jejich
vrozená vlastnost. Naši američtí spolupracovníci se zaobírali
pasteveckými psy na mnoha místech světa, uvázané na řetězu je však
vídali jen výjimečně. U žádného psa také nepozorovali vrozenou
agresivitu vůči lidem. Dlouhodobý výzkum ukázal, že pokud jsou psi
uvazováni v blízkosti stáda nebo ohrady, zhoršují se jejich obranářské
schopnosti: psi si nemohou správně navyknout na ovce, nemohou je
chránit proti šelmám a vyvine se v nich „řetězový efekt“ – nadměrná
agresivita vůči lidem. Kulturní tradice správné výchovy hlídacích psů už
na Slovensku pravděpodobně zcela zanikla.
V USA o pasteveckých psech téměř nevěděli až do konce 70. let.
Rozdíly v chování pasteveckých a ovčáckých psů se neuznávaly. Koncem
70. a v 80. letech strávily týmy pracovníků z vysoké školy Hampshire
College mnoho týdnů v Evropě: pozorovali pastevecké psy a pořizovali
rozhovory s pastýři a chovateli psů; pobyt v Evropě pro ně byl velkým
přínosem.. Po návratu z USA však přesto museli dlouho pracovat
s importovanými psy z Evropy, aby dokázali naplno využívat všech jejich
schopností; mimoto bylo nutné přizpůsobit celý systém podmínkám
Severní Ameriky.
Nasazení pasteveckých psů se ukázalo být v USA jednoznačným
úspěchem. Ve spolupráci s pastýři byl evidován postupný pokles ztrát na
hospodářských zvířatech. Zájem pastýřů a farmářů o chov pasteveckých
psů postupně narůstal. Zatímco v polovině 70. let bylo v celém USA
registrováno asi dvanáct hlídacích psů (kromě psů indiánského kmene
Navajo), v průběhu dvanácti let výzkumníci z vysoké školy Hampshire
College vychovali a umístili na rančích a farmách více než 1400 psů. Ve
státě Nevada už v polovině 90. let využívalo 90 procent chovatelů ovcí
hlídací psy. Důraz se kladl především na vysokou úroveň chovu psů i
ochrany stád. Dnes už v USA pravděpodobně pracuje více pasteveckých
psů než v Evropě.
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Význam pasteveckých psů pro ochranu velkých šelem
Je pochopitelné, že zejména pastevecké národy se odpradávna
snažily co nejúčinněji chránit stáda dobytka před útoky šelem.
V pozdějších dobách se pak setkáváme i s oficiálními programy vybíjení
„škodlivých“ druhů zvířat, která se často podařilo zcela vyhubit nebo
alespoň zdecimovat tak, že dnes přežívají jen zbytky populací.
I dnes představují pro zemědělce volně žijící vlci, medvědi a
kočkovité šelmy především hrozbu pro hospodářská zvířata. Naopak
ochrana ohrožených šelem v jejich přirozeném prostředí je prvořadým
zájmem zoologů po celém světě. Proto se programy na ochranu volně
žijících zvířat snaží přicházet s řešením preventivního charakteru. To je
založeno na omezení přístupu predátorů k domácím zvířatům, nikoliv na
redukci stavů velkých šelem.
Když začátkem 20. let minulého století americká vláda zahájila
program pronásledování šelem, vlci zmizeli ze všech 48 států s výjimkou
malé populace na severovýchodě Minnesoty. Trapeři stopovali a
odchytávali jednotlivé vlky celé měsíce, s úmyslem zcela vyhladit
nenáviděné šelmy.
Podobný osud přichystala vláda USA také kojotům. Federální
program zaměřený na řešení škod způsobovaných zvěří likvidoval tyto
šelmy odstřelem, chytáním do pastí a trávením. V důsledku těchto aktivit
bylo jen v roce 1974 nahlášeno z 15 států s rozvinutým chovem ovcí
71 777 usmrcených kojotů, tedy přibližně čtyři procenta celé kojotí
populace žijící v uvedených oblastech. Odměny za zabité kojoty a 3943
rysů, medvědů a pum dosáhly výše 6,2 mil. dolarů. Navzdory tomu se
kojotům podařilo tento masakr přežít – na území USA nebyli nikdy zcela
vyhubeni a chovatelé ovcí v roce 1979 opět hlásili až desetiprocentní
ztráty způsobené predátory, vyčíslené na 103 miliony dolarů.
Vzhledem k tomu, že se snahy o vyhlazení šelem ukázaly být nepříliš
účinné, začala se hledat jiná řešení. Téměř současně se také začalo
formovat mohutné ochranářské hnutí s významným politickým vlivem.
V důsledku toho přijala v 70. letech americká vláda opatření zmírňující
pronásledování šelem. Bylo zakázáno kladení otrávených návnad ve
volné přírodě a v některých státech i používání nášlapných pastí.
Zároveň se pracovalo na zavádění nových metod ochrany
hospodářských zvířat. Nejvýhodnějším se ukázalo být využívání
elektrických ohradníků a pasteveckých psů. Schopnost soužití
zemědělců s velkými šelmami tak byla na konci 20. století daleko větší
než na jeho začátku.
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Ochrana hospodářských zvířat prostřednictvím hlídacích psů má
velmi dlouhou tradici. V USA využívali psí strážce španělští přistěhovalci
v 19. století a tuto metodu od nich dokonce převzali i původní obyvatelé
Ameriky. Příslušníci kmene Navajo-Diné (obývající území Nového Mexika,
Arizony a Utahu) a Mexičané ji dokonce stále využívají. Jinde, např.
v Argentině, hlídávali psi stáda dobytka okolo roku 1820, ale
v současnosti si jen málo gaučů (jihoamerických pasáků dobytka) na
hlídací psy pamatuje z vyprávění rodičů.
Podobná situace je i v Evropě a v Asii. Téměř každá země se tu
pyšnila vlastním plemenem hlídacích psů, v současnosti se však tyto
rasy využívají jen málo, protože mnohé druhy šelem vyhynuly.
Pokud chceme zachovat pracovní chovy pasteveckých psů, je
zvýšená ochrana šelem a současně i hospodářských zvířat velmi
důležitá. To si uvědomují zoologové a ochránci šelem v Číně, Namibii i
Argentině. Do Namibie a Argentiny se psi dováželi a vyškolili se tam
místní pastýři a strážci zvěře. Původní obyvatelé Namibie navíc chovají
vlastní malé strakaté psy, kterým se říká „pouliční směs“. Tito strakáči
se podobají psům kmene Navajo a sonoranských Mexičanů (při řece
Sonoře v Mexiku) a vcelku dobře zastávají funkci hlídačů.
Pastevečtí psi jsou vyšlechtěni pro práci v různých podmínkách,
dokážou ochránit stáda před většinou druhů šelem, lze je využívat
v různých oblastech živočišné výroby a snadno se přizpůsobí místním
zvykům. Představují vynikající řešení ochrany domácích zvířat
v projektech záchrany šelem zahrnujících jejich návrat do původního
prostředí. Pomáhají překonat strach a obavy chovatelů ze šelem. V
oblastech, kde se s využíváním pasteveckých psů teprve začíná, je
důležité místním obyvatelům poskytnout dostatek informací o způsobu
výchovy a práce hlídacích psů. Psi jsou součástí hospodaření a je třeba
je začlenit do systému chovu ovcí.
Při předpokládaném návratu šelem do původního prostředí je třeba
začít s chovem psů v dostatečném předstihu. Výchova psů se stádem
vyžaduje určitý čas. Nejdříve je potřeba obstarat štěňata, naučit je
doprovázet stádo, nechat dospět a umožnit jim získat dostatek
zkušeností. Pastýři se musí naučit vychovávat a cvičit psy a porozumět,
za jakých okolností pes pracuje nejlépe.
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Představujeme pastevecké psy
Úlohou pasteveckých psů je chránit stáda hospodářských zvířat,
především ovcí a koz, před šelmami – vlky, medvědy a kočkovitými
šelmami. Pracují samostatně, nebo v kombinaci s jinými metodami
ochrany. Velikostí a vzhledem se podobní ovcím, jejichž stáda provázejí
ve dne v noci. Tento způsob ochrany hospodářských zvířat, tradiční
v Evropě a Asii, postupně přijímají za svůj také američtí chovatelé.
Slibné výsledky terénních výzkumů
Tradiční plemena psů a jejich práce v terénu se do centra pozornosti
amerických biologů dostala koncem 70. let minulého století. Jejich
výzkumy prokázaly, že 65–75 % psů dokázalo účinně ochránit svěřené
ovce. Podobné projekty, prakticky zaměřené na ochranu hospodářských
zvířat pasteveckými psy, byly realizovány i v Evropě.
Ve 35 státech USA se pastevečtí psi osvědčili jak při práci s velkými
stády o počtu více než 1000 ovcí, tak i se stády malými (méně než 100
ovcí). Psi jsou schopni pracovat na otevřených prostranstvích i
v oplocených ohradách. Výzkumníci i nadále prověřují možnosti využívání
pasteveckých psů pro různé způsoby chovu dobytka. Porovnali počty
útoků šelem před tím, než se psi začali využívat, a poté. V dotazníkové
akci z roku 1982 chovatelé 158 dospělých psů potvrdili, že 98 psům se
podařilo snížit ztráty na domácích zvířatech. Ze 75 psů umístěných
v podmínkách častého napadání ovcí šelmami jich 50 významně snížilo
výskyt útoků a 25 úplně zabránilo dalším ztrátám. V jiné skupině
dotazovaných 39 ze 40 chovatelů odpovědělo, že díky psům mají menší
starost o majetek, 24 z nich se začalo méně spoléhat na jiné způsoby
ochrany, např. elektrické ohradníky, a 21 přestalo na noc zavírat ovce.
V rámci projektu Carpathian Wildlife Society v letech 2000-2004
bylo na slovenské salaše v oblastech výskytu velkých šelem umístěno
67 štěňat pasteveckých psů (především slovenský čuvač a kuvas).
Protože většina psů byla do té doby chována nevhodně na řetězu,
pracovníci projektu učili pastevce také správné výchově pasteveckých
psů. Výsledky v následujících letech ukázaly, že ochrana pomocí správně
vychovávaných a volně držených pasteveckých psů je velmi účinná.
Stáda chráněná těmito pasteveckými psy utrpěly nejmenší ztráty, v
průměru 0,4 maximálně 4 zabité ovce na salaš. Vcelku dobře chráněná
byla také stáda, kde správně vychování pastevečtí psi strážili stáda
spolu s psy připoutanými na řetěz (průměrně 2,3 a maximálně 15
zabitých ovcí na salaš). Nejvyššími ztrátami pak trpěly stáda, kde byli
používání pouze nevhodně držení psi na řetězu – průměrně 12,3 a
7

maximálně 108 zabitých ovcí na salaš).
Ukázalo se, že obranářské schopnosti kuvasů jsou poněkud lepší
než slovenských čuvačů. Žádný z kuvasů nikdy nenaznačil známky
strachu z vlků, naopak velmi statečně odráželi vlčí útoky od stáda.
Neobyčejnou odvahu například ukázaly feny Frona a Joga, kterým se ve
stáří pouhých 15 měsíců podařilo několikrát z ohrady vyhnat vlky,
pokoušející se zaútočit na ovce. Pouze jedenkrát se smečce vlků v noci
podařilo zranit 4 ovce.
Výběr psa
Chovatelé, kteří se rozhodli pro pasteveckého psa, si mohou vybrat
z množství plemen. Patří k nim např. anatolský ovčák (původem z
Turecka), Cao de Castro Laboreiro (Portugalsko), pyrenejský pes
(Španělsko, Francie), komondor a kuvas (Maïarsko), maremma (Itálie),
šarplaninský ovčák (bývalá Jugoslávie) anebo tibetská doga. Pracovní
vlastnosti těchto plemen jsou si velmi podobné a ze všech si lze vybrat
dobrého psa. Na druhou stranu je třeba zohlednit možné rozdíly
v temperamentu, jež se vyskytují v rámci jednoho plemene – individuální
odlišnosti mohou být větší než rozdíly mezi psy různých plemen.
Při výběru psa chtějte znát především vlastnosti určité pokrevní linie,
nespoléhejte se na pověst plemene. Zásadně si vyberte psa z pracovní

linie, tedy od rodičů využívaných v praxi k hlídání stáda.
Chování
Dobrý pastevecký pes musí mít tři základní vlastnosti:

• Musí být spolehlivý – nesmí zraňovat svěřená zvířata nebo je

vyrušovat při pasení, odpočinku, rození mláïat nebo jiné aktivitě.
• Musí být věrný stádu a setrvávat v jeho těsné blízkosti.
• Musí stádo chránit; vždy když se přiblíží šelma nebo neznámá
osoba, musí štěkat.

Pes musí neustále hlídat stádo – střídavě zahání nepřítele
výhružným štěkotem a ustupuje nazpět ke stádu. K přímému boji se
šelmou dochází jen výjimečně.
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Rozdíly v chování ovčáckých a pasteveckých psů
Chování ovčáckých a pasteveckých psů se od sebe v mnoha
ohledech liší. Ovčáčtí psi mají vrozené lovecké chování, pronásledování
a nahánění ovcí. Pastýř usměrňuje pohyb stáda udržováním směru
naháňky. Lovecké chování je vrozená vlastnost a výcvikem není možné je
odstranit. U mladého psa se projevuje pronásledováním pohybujících se
předmětů, např. pobíháním za míčkem a zvýšenou aktivitou. Štěně
pasteveckého psa je pohodlnější, obvykle si pohozených předmětů
nevšímá. Lovecké chování se objevuje po pátém měsíci věku štěněte.
Zatímco u ovčáckých psů se vyvine naplno, u pasteveckých psů zůstávají
jen jeho pozůstatky, které je při výchově třeba potlačovat. Lovecké
chování se u 6–15 měsíčního pasteveckého psa někdy projevuje
naháněním a hryzáním ovcí. Takovéto chování je však nevhodné a
potlačujeme ho za každých okolností. Nevhodné lovecké chování může
být způsobeno dočasným oddělením mladého psa od stáda (např.
přivázáním na řetěz nebo nepřítomností psa u stáda na pastvě). Po
takové přestávce nemusí být proces obnovy vzájemných vztahů mezi
pasteveckými psy a ovcemi hladký a často trvá i déle.
Oba typy psů s odlišnými projevy chování jsou u stáda užitečnými
pomocníky. Byli vyšlechtěni k rozdílným účelům, k manipulaci se stádem
a hlídání: využívejte je správným způsobem! Učit pasteveckého psa

nahánět stádo je nesprávné, nesnažte se o to!

Pozornost a věrnost stádu
Klíčovou součástí výcviku pasteveckého psa je výchova štěněte se
stádem. Pamatujte si, že pokud chcete mít psa u stáda, nemůže být
zároveň rodinným společníkem! Se štěnětem začněte pracovat už při
rození jehňat nebo na pastvě se staršími zvířaty. Cílem výcviku je
vytvoření vzájemné sociální vazby mezi psem a ovcemi. Někdy to
vyžaduje umístění psa i ovcí do zvláštní budovy, aby se tu vzájemně
seznámili a spřátelili. Ze štěněte, které spí s ovcemi a štěká v reakci na
nebezpečí, bude dobrý hlídač. Zapamatujte si pravidlo: Pokud pes není u

ovcí, není tam, kde by měl být!

Nejdůležitější, kritické období pro socializaci pasteveckých psů je
deset týdnů mezi 6.-16. týdnem věku štěněte. Pokud psi v tomto období
nezískají dostatečně silnou citovou vazbu k ovcím, může to v budoucnu
znamenat menší schopnosti obrany stáda, častější vzdalování a potulky.
Slovenské zkušenosti ukázaly, že časté vzdalování od stáda vysoce
zvyšuje pravděpodobnost ztráty psa (zástřel nebo dopravní nehoda).
Chování štěňat společně s ovcemi vyžaduje ohrady a boudy, které
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nedovolí štěňatům utéct. Aby štěňata nelákala k potulkám potrava, je
důležité krmit psy přímo v ohradě, kde přebývají s ovcemi.
Na druhou stranu není vhodné psy v průběhu socializace úplně
izolovat od lidí. Bez vazby na člověka mohou vzniknout praktické
problémy při potřebě veterinárních zákroků nebo převozu psů na jiné
pastviny.

Charakteristika vybraných plemen pasteveckých psů
SLOVENSKÝ ČUVAČ
Základní údaje:
Země původu: Slovensko
Původní využití: hlídač stád
Současné využití: společník, ochrana
dobytka
Průměrná délka života: 12 let
Hmotnost: 30–45 kg
Výška: 55–70 cm
Historie:
Tento horský pastevecký pes, blízký příbuzný maïarského kuvase, v
minulosti téměř vyhynul. Plemeno se podařilo zachránit zásluhou Dr.
Antonína Hrůzy ze Školy veterinárního lékařství v Brně, který ve 30.
letech 20. století začal s úspěšným šlechtitelským programem.
Mezinárodní uznání plemeno získalo roku 1965. Dnes je slovenský
čuvač také oblíbeným společenským psem.
Popis:
Pracovitý, silný a odolný pastevecký pes, průvodce a ochránce,
hlídač dobytka, drůbeže i jiných domácích zvířat. Vzhledem i
vlastnostmi se velice podobá maïarskému kuvasovi. Jeho hustá srst
vyžaduje pravidelnou údržbu, proto není vhodný do bytu, kde se vyžaduje
dokonalá čistota. Má klidnou povahu, v rodině je přítulný. K cizím lidem
se chová nedůvěřivě. Uvazování čuvačů na řetěz, jako to dělali bačové
celá desetiletí, potlačuje jeho vrozené vlohy vyšlechtěné v minulosti pro
ochranu stád.
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KUVASZ
Základní údaje:

Země původu: Maïarsko
Původní využití: hlídač stáda
Současné využití: společník,
hlídač

Průměrná délka života: 12–14
let

Jiné názvy: maïarský kuvas;
maïarský pastevecký pes

Hmotnost: 30–52 kg
Výška: 66–75 cm

Historie:
Podle současných předpokladů přišel tento mohutný bílý pes do
Maïarska začátkem 12. století spolu s nomádskými tureckými pastýři –
Kumány. S názvem plemene se poprvé setkáváme na počátku 17.
století. Slovo pochází z tureckého slova kuvasz nebo kawasz, což
v překladu znamená ozbrojený strážce. Kuvas původně nebyl loveckým
psem, v maïarských historických knihách se však uvádí, že v 15. století
používal král Matyáš Korvín psy této rasy k lovu divočáků. Jeho původ
sahá pravděpodobně až do starověku k asijským pasteveckým psům,
kteří přišli do Evropy zároveň s dobyvateli a kočovnými pastýři.
Popis:
Jeho síla, věrnost a odolnost jej předurčují k tomu, aby byl
úspěšným hlídacím psem. Je velmi temperamentní, nejlépe se osvědčí
v rukou schopných cvičitelů. Vůči cizím lidem je nedůvěřivý.
V
domácnosti je oddaným a spolehlivým společníkem.
KOMONDOR
Základní údaje:
Země původu: Maïarsko
Původní využití: hlídač ovcí
Dnešní využití: hlídač ovcí
Průměrná délka života: 12 let
Jiné názvy: maïarský ovčák
Hmotnost: 31–61 kg
Výška: 65–90 cm
Historie
Pravděpodobně doprovázel nomádské kmeny z východu, které se
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usadily na území dnešního Maïarska před více než 1000 lety. Jeho
jméno se poprvé zmiňuje roku 1544, ale teprve kolem roku 1910 byl
komondor skutečně uznán jako standardní plemeno. Své vrozené
ochranářské instinkty dnes uplatňuje také v Severní Americe, kde
ochraňuje ovce před kojoty.
Popis:
Komondoři patří k největším pasteveckým psům. Plstnatá srst jim
vždy poskytovala vynikající ochranu před přírodními živly a vlky. Srst
ovšem vyžaduje stálou péči, aby se necuchala a nehrudkovatěla.
Tradičně bývali komondoři stříháni zároveň s ovcemi. Odpradávna střežili
stádo ve dne v noci před veškerým nebezpečím, jsou proto velmi
ostražití, odvážní a přirozeně nedůvěřiví. V boji je komondor velmi rychlý
a pohyblivý. V průběhu dne zachovává pozici vleže, která mu dovoluje
kontrolovat teritorium, v noci je stále v pohybu.
PODHALAŇSKÝ OVČÁK
Základní údaje:
Země původu: Polsko
Původní využití: hlídač stáda
Současné využití: hlídač,
společník
Průměrná délka života: 11 let
Jiné názvy: Owczarek
podhalański, owczarek tarzański
Hmotnost: 45–69 kg
Výška: 61–87 cm
Historie
Předky tohoto psa byli velcí asijští mastifové, kteří se dostali do
Evropy před více než 1000 lety. Je blízkým příbuzným maïarského
kuvase, slovenského čuvače a pravděpodobně i jiných velkých horských
psů, například italského bergamského ovčáka.
Popis:
Podhalaňský ovčák je klasickým horským psem určeným k hlídání
stád. Je vybaven silnými svaly a nádhernou srstí, která ho ochraňuje i
před nejdrsnějším počasím. Snahy využívat jej jako tažného, policejního
či vojenského psa nijak nezměnily jeho původní vlastnosti – zůstal
oddaným a ostražitým hlídačem. Jeho posláním je provázet stádo, které
dokáže úspěšně chránit před šelmami a zloději. Jako hlídač je velmi
spolehlivý, stejně tak dokáže být i přívětivým společníkem.
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ŠARPLANINEC
Základní údaje:
Země původu: Balkán/Makedonie
Původní využití: hlídač ovcí
Dnešní využití: hlídač ovcí
Průměrná délka života: 11–13 let
Jiné názvy: šarplaninský
pastevecký
pes, jugoslávský pastevecký pes,
ilyrský ovčák
Hmotnost: 25–37 kg
Výška: 51–61 cm
Historie:
Pochází z makedonského pohoří Šar Planina, podle kterého získal
jméno. Dodnes na něj lze narazit ve větším počtu v Albánii a Makedonii.
Jako samostatné plemeno byl šarplaninec uznán roku 1939. Ačkoliv
válečné události v Bosně snížily jeho populaci, od roku 1975 jej
s úspěchem využívají jako pasteveckého psa ve Spojených státech a v
Kanadě.
Popis:
Mohutný pes s dlouhou a hustou srstí a nezávislou povahou. Velmi
bystrý, ostražitý a sebevědomý, nekompromisně brání svěřený majetek.
V případě ohrožení dokáže bojovat na život a na smrt, ovšem nikoliv
bezhlavě. Při konfliktu se nelekne ani většího protivníka. Počíná si
samostatně a ve svých reakcích je někdy nevypočitatelný, což jej činí
nebezpečným ve styku s cizími lidmi. Nesnáší cizí psy ve svém teritoriu.
KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES
Základní údaje:
Země původu: Rusko, Kavkaz
Původní využití: hlídač stáda
Dnešní využití: hlídač stáda
Průměrná délka života: 10–11 let
Jiné názvy: Kavkazskaja ovčarka
Hmotnost: 45–70 kg
Výška: 64–72 cm
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Historie:
Po staletí střežili stáda ovcí ve vysokých horách Kavkazu, pohoří
mezi Černým a Kaspickým mořem, zasahujícím do Turecka a Íránu. Od
počátku v něm byla chovem cíleně podporována agresivita. Ve druhé
polovině dvacátého století to byli oblíbení služební psi východoněmecké
pohraniční stráže, mimo jiné pomáhali střežit proslulou Berlínskou zeï.
Po pádu zdi v roce 1989 byla skupina sedmi tisíc těchto hlídacích psů
rozpuštěna. Rozsáhlé šlechtitelské programy v Polsku, ČR a na
Slovensku jsou zárukou přetrvávající popularity tohoto psa, přestože jeho
původní využití coby hlídače ovcí postupně zaniká.
Popis:
Nejoblíbenější ruský pastevecký pes („ovčarka“) má robustní stavbu
těla, je velmi vytrvalý, nenáročný a přizpůsobivý jakýmkoli tepelným a
klimatickým podmínkám. Má vyrovnanou a klidnou povahu, k neznámým
lidem je však přirozeně agresivní a nedůvěřivý.
MAREMMANSKO-ABRUZZSKÝ PASTEVECKÝ PES
Základní údaje:
Země původu: Itálie
Původní využití: hlídač stád
Dnešní využití: společník, hlídač
domácích zvířat
Průměrná délka života: 11–13 let
Jiné názvy: Cane da pastore
Maremmano-Abruzzese, maremma
Hmotnost: 35–45 kg
Výška: 60–73 cm
Historie:
Dnešní maremmansko-abruzzský pastevecký pes je potomkem
maremmanského ovčáka s kratší srstí a dlouhosrstého abruzzského
horského psa.
Popis:
Maremma je klasický evropský pastevecký pes, pravděpodobně
potomek velkých bílých evropských ovčáků, kteří se rozšířili po celé
Evropě před více než tisíci lety. Pochází z abruzzského pohoří ve střední
Itálii, kde podle prastaré tradice chránil stáda před vlky. V současnosti
se běžně chová v Itálii a Velké Británii, v jiných zemích jen výjimečně. Je
vynikajícím strážcem, na druhou stranu je také tvrdohlavý a těžko
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ovladatelný. V USA tyto psy začínají využívat na rozlehlých pastvinách,
kde se skvěle osvědčují jako hlídači – chrání stáda před kojoty, vlky,
pumami a jinými šelmami.
CAO DE CASTRO LABOREIRO
Základní údaje:
Země původu: Portugalsko
Původní využití: hlídání domácích zvířat
Dnešní využití: pastevecký pes,
společník, hlídač
Průměrná délka života: 12–13 let
Hmotnost: 23–34 kg
Výška: 51–61 cm
Historie:
Tento svalnatý a odvážný pes byl vyšlechtěn křížením mastifů a
jiných místních psů v oblasti města Castro Laboreiro, ležícího mezi
pohořími Peneda a Suajo. Dodnes tu psi této rasy chrání stáda před vlky
a hlídají selské usedlosti.
Popis:
Silný, živý, inteligentní pes jednoduchého zevnějšku. Na vetřelce
reaguje hlubokým vrčením, následovaným ostrým, dlouhotrvajícím
štěkotem. Dobré pracovní vlastnosti ho předurčují jako spolehlivého
hlídače. Je těžko ovladatelný, vyžaduje důsledný výcvik a pevnou ruku.
PYRENEJSKÝ HORSKÝ PES
Základní údaje:
Země původu: Francie
Původní využití: hlídač ovcí
Dnešní využití: společník, hlídač
Průměrná délka života: 11–12 let
Jiné názvy: Chien de Montagne
des Pyrénées
Hmotnost: 45–60 kg
Výška: 65–81 cm
Historie
V odlehlých oblastech Pyrenejí chránili stáda zejména před vlky a
medvědy. Jeden z největších bílých hlídacích mastifů, na začátku 20.
století chovaný zejména v Andoře. Začátkem 20. století mu hrozil zánik,
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dnes se chová zejména ve Francii a Velké Británii.
Popis:
Původní pyrenejští psi měli značně agresivní, bojovnou povahu.
V posledních desetiletích se šlechtitelé snažili tyto vlastnosti potlačit a
současně zvýraznili jiné charakterové rysy, jako je trpělivost, ušlechtilost
a odvaha. Přesto zůstává odhodlaným a sebevědomým hlídačem. Vůči
cizím je nedůvěřivý. Aktivní je hlavně v noci, stádo pozoruje
z přehledného stanoviště a v případě ohrožení ihned útočí.
ANATOLSKÝ PASTEVECKÝ PES/COBAN KOPEGI
Základní údaje:
Země původu: Turecko
Původní využití: hlídání ovcí
Dnešní využití: hlídání ovcí
Průměrná délka života: 10–11 let
Hmotnost: 41–64 kg
Výška: 71–81 cm
Historie:
Plemeno kočovných pastevců z Malé
Asie (dnes asijská část Turecka) – z
oblasti, kterou staří Římané nazývali Anatolie. Jejich úkolem bylo střežit
stáda svých pánů před vlky, medvědy a šakaly – a ve své domovině to
dělají to dodnes. Tradiční označení „Coban Kopegi“ znamená v překladu
„pes pastevce“. Donedávna nebyli chováni jako čistokrevní, nicméně v
důsledku chovatelské práce posledních desetiletí lze dnes vysledovat
několik čistokrevných variant. Nazývají se akbaš, kangal, karabaš a
karshund. Všechny tyto varianty jsou v Evropě registrovány pod názvem
anatolský pastevecký pes. Vzrůstající oblibu si toto plemeno získává
v USA jako ochránce ovcí a koz před kojoty. V České republice se chovají
poměrně vzácně.
Popis:
Anatolští pastevečtí psi mají vynikající pracovní i pohybové vlastnosti
a jsou velice výkonnými hlídači. K cizím osobám jsou nedůvěřiví, velmi
ostražití, mají výrazný obranářský instinkt. Jako rodinní společníci nejsou
příliš vhodní.
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Vlastnosti, výchova a výcvik pasteveckých hlídacích psů
Při výcviku pastýřských hlídacích psů se využívají zcela jiné metody
než při výcviku ovčáckých psů určených k nahánění ovcí, psů služebních
či loveckých. Především je důležité vychovávat pasteveckého psa spolu s
ovcemi – pouze tehdy se mezi nimi vytvoří potřebné sociální vazby. Vedle
toho lze do výcviku zahrnout i některé další požadavky na psa, které
potřebujete při práci: můžete psa naučit, aby nepřeskakoval ploty,
přiměřeně se choval při košárování ovcí nebo se vyhýbal technickým
zařízením používaným na ochranu ovcí (elektrické ploty). Pokud má být
výcvikový program úspěšný, je třeba se předem rozhodnout, co budeme
později od psa požadovat: kde bude pracovat, jaký druh zvířat bude
hlídat (ovce, kozy, krávy) atd.
Pastýřští psi mají sklon se chovat podle návyku. Žádoucí návyky,
upevňované u rostoucího štěněte, přetrvávají do dospělosti. Dobře
osvojený návyk lze jen těžko měnit. Jestliže se štěně např. nenaučilo
přeskakovat plot, nebude ho zpravidla přeskakovat ani v dospělosti.
Pokud se však štěně plot přeskakovat naučilo, tento zlozvyk ho jen velmi
těžko odnaučíme.
Výchova štěněte – sociální vazby
V prvním roce života psa se při výchově zaměřujeme na to, aby si
pes a ovce na sebe zvykli a vytvořily se vzájemné sociální vazby. Sociální
vazby vytvořené krátce po odstavení štěňat jsou důležité pro budoucí
správné společenské kontakty dospělého psa. Malá štěňata vyrůstající
ve stálém styku s ovcemi budou v dospělosti s větší pravděpodobností
upřednostňovat ovce před lidmi a psy. Podobně jehňata vychovávaná se
psem budou v dospělosti na tohoto psa vázaná.
Důležitý moment při vytváření vztahu mezi psem a ovcí je výchova
jich obou. S výchovou štěňat tedy můžete začít kdykoli v průběhu roku.
Někteří chovatelé se domnívají, že vhodným obdobím pro začátek práce
se štěnětem je doba rození jehňat. Pokud se rozhodnete s výchovou
štěněte začít v tomto období, pracovat s ním začněte ve stáji nebo pod
přístřeškem. Poté přemístěte štěňata s jehňaty do společné ohrady.
Harmonizovat návyky štěňat na jehňata v době jejich rození však může
být problémové.
Výchova štěňat s ovcemi
Je důležité, aby pes od začátku trávil co nejvíce času s ovcemi –
neměl by navštěvovat dům, stýkat se s lidmi a jinými psy včetně
sourozenců. Štěně ihned po odstavení umístíme do ohrady se šesti
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nebo více ovcemi na období 8-16 týdnů, tj. až do věku pěti měsíců.
Ohrada má být v blízkosti vody, u odpočívadla nebo na jiném místě, kde
se ovce shromažïují. Doporučujeme též oplotit též část stáje s
bahnicemi nebo využívat přenosnou ohradu s jehňaty, případně košár na
pastvě.
Příklad z praxe: Farmář začal pracovat s novým štěnětem v kovové
ohradě umístěné ve stínu stromu. Celou dobu nechával v ohradě jen
šest ovcí, avšak střídal je po několika týdnech, aby všechny měly
možnost přijít do styku se psem. Krmivo pro ovce a psa dával do ohrady.
Z vnější strany ohrady dával sůl, aby ostatní ovce přilákal do jeho
blízkosti. Štěně přes týden vícekrát pouštěl z ohrady, aby se proběhlo a
mohl ho cvičit.
Na vysoké škole Hampshire College v USA, kde se zabývají
pasteveckými psy, používají podobný způsob. V ohrádkách pro vrh jehňat
jsou štěňata po jednom umístěna s jehnětem nebo dospělou ovcí.
Plotové díly ze silného drátu, které tvoří boční stěny ohrady, jsou
izolované a napojené na zdroj napětí, takže fungují jako elektrický
ohradník.
Jinou variantou jsou výcvikové ohrádky z pletiva. Jsou vyrobeny z
pevných, zvlněných, rovných nebo svázaných drátů. Oplocení je izolované
s možností připojení zdroje napětí. I když pastvina, kde později pes
pracuje, nebývá zpravidla ohrazená elektrickým ohradníkem, je výhodné
naučit štěně rozpoznávat, že plot bývá pod proudem. Štěňata se tak
naučí ploty nepodlézat a nepřeskakovat, což zabraňuje zbytečnému
toulání.
Když štěně dovrší pět měsíců, tedy v době, kdy mléčný chrup
nahradí chrup trvalý, otevřete dveře výcvikové ohrady. Štěně by mělo
následovat ovce, které z výcvikové ohrady přecházejí k hlavnímu houfu.
Potom do ohrádky zavírejte jen na noc několik ovcí spolu se štěnětem
přibližně po dobu jednoho až dvou měsíců. Když se vzdalujete na delší
dobu, štěně nechte zavřené v ohradě.
Když je štěně s ovcemi na pastvě, nechávejte dveře ohrady
otevřené, aby se štěně kdykoli mohlo vrátit domů. Ohradu také využívejte
ke krmení štěněte. Pro staršího psa postačí jako místo odpočinku a
krmení přístřešek. Na zadní stranu přístřešku je vhodné umístit sůl pro
ovce. Přístřešek pak slouží jako místo vzájemného kontaktu, kde si pes
a ovce na sebe zvykají. Pokud přístřešek nainstalujete na sáně, vozík
nebo podvozek přívěsu, můžete ho lehce přesouvat z jedné pastvy na
druhou.
Výše zmíněné příklady jsou určeny zejména pro chovatele, kteří
chtějí držet psy na odlehlých pastvinách, daleko od domu a mimo
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dosahu vlivu pastýře. Zapamatujte si: Pokud chcete, aby váš pes dával

pozor na ovce, musíte ho vychovat společně s nimi!

Záleží na vašem úsudku, odkdy psa necháte samotného mimo
cvičnou ohradu. Obvykle to bývá ve věku šesti až osmi měsíců. Psa je
možné nechat bez dohledu většinou tehdy, když upřednostňuje pobyt s
ovcemi na pastvě, místo aby následoval člověka při odchodu od ovcí.
Ponechání čtyř- nebo pětiměsíčního štěněte samotného na odlehlém
pasínku může být chybou i tehdy, když už je na ovce uvyklé a hlídá je.
Mladý pes v tomto věku ještě není dost velký a silný na to, aby se
ubránil vetřelci, záškodníkovi nebo šelmě. Špatná zkušenost v tomto
věku je nežádoucí a většinou je vážnou překážkou výchovy dobrého
hlídacího psa.
Strach ze psa
Některé ovce mají přirozený nebo špatnou zkušeností získaný strach
ze psa jako nebezpečné šelmy. Takové ovce musíme na přítomnost psa
postupně navyknout. Omezení pohybu na malé ploše ve výcvikové
ohradě nutí štěně i ovce navázat vzájemný kontakt. Štěně na noc
zavíráme se stádem nebo ho ponecháváme ve cvičné ohradě a ovce
střídáme po několik týdnů.
Jiným řešením je navykání plachých ovcí na psa spolu s jehňaty,
která se s ním už spřátelila a později je plánujete dát do hlavního stáda.
Jehňata, která si na psa už zvykla, jsou pak příkladem pro bázlivé ovce.
Štěňata není vhodné vychovávat s jehňaty určenými na prodej,
protože po jejich odchodu pes nebude dobře hlídat starší ovce, které si
na něj ještě nezvykly. V jednom z prvních pokusů štěně vyrostlé s jehňaty
určenými na prodej bylo na tato jehňata navyklé a dobře je hlídalo. Když
štěně dosáhlo šesti měsíců, chovatel jehňata prodal a dal psa k
dospělým ovcím, které před psem utíkaly, což u štěněte podněcovalo
hravé nahánění.
Hlazení psa a hraní si s ním
Psa hlaïte s rozvahou, jen za určitých okolností, protože takto se
utužuje vztah mezi ním a člověkem. Čím více budete psa hladit, tím více
bude vyhledávat společnost lidí. Je žádoucí udržovat mezi psem a
člověkem částečný kontakt, protože členové rodiny, případně pomocníci
v domácnosti příležitostně přicházejí do styku se psem např. při kontrole
jeho zdravotního stavu nebo při přesunu na jinou pastvu. Stýkat se se
psem je nejlepší při krmení a obhlídce ovcí na pastvě nebo v košáru.
Hlazení přes plot, bránu nebo u domu ho podněcuje k častějšímu
navštěvování těchto míst. Místa krmení nebo jiného kontaktu se psem
střídejte. Není vhodné cvičit psa poslušnosti, protože takto se upevňuje
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vztah k lidem. Pes volně se pohybující v blízkosti domu, který reaguje na
cizí lidi, je alespoň částečně využitelný jako hlídač stáda i tehdy, když
není s ovcemi celou dobu. Majitel několika stovek ovcí však potřebuje
psa, který je vůči lidem velmi plachý. Pes upřednostňující ovce před lidmi
bude pracovat lépe i bez přítomnosti majitele. Plachosti vůči lidem
dosáhneme tím, že štěněti už od pěti týdnů věnujeme minimální
pozornost a snažíme se ho co nejvíce izolovat od ostatních lidí.
Při košárování vzniká jiný problém: výcvikové ohrady jsou při letním
pasení nevýhodné. Proto je lepší štěně vychovávat v prvním roce života s
bahnicemi nebo zasušenými ovcemi v blízkosti obydlí. Jiným řešením je
koupě asi osmiměsíčního nebo staršího psa od jiného chovatele.
Odrostlého mladého psa je možné přímo umístit na salaši.

Problémy výchovy a jejich řešení
Prvním krokem pro zjištění nesprávného chování psa je posouzení
následujících projevů: důvěryhodnost – neubližuje ovcím, věrnost –
navázání na ovce, pozornost vůči vetřelcům a hlídání. Z praktických
zkušeností vyplývá, že většina problémů souvisí s těmito projevy, proto
se jimi budeme podrobněji zabývat. Uvádíme také dva specifické případy,
košárování a technické obranné prostředky.
Pes nedůvěryhodný – nebezpečné chování vůči ovcím
Může se stát, že pes poraní nebo zabije ovci. Stává se to však jen
zřídka, při hraní, nebo je poraněné zvíře nemocná či nenormálně se
chovající ovce. Psa, který poranění nebo usmrcení způsobil, je zpravidla
možné napravit.
Hra štěňat s ovcemi
Štěňata od pěti do deseti měsíců věku si hrávají s ovcemi stejně
jako se svými sourozenci. Dospívající psi ve věku 12 až 18 měsíců
postupně z hravého chování vyrostou. Mladý pes při hraní typickým
způsobem krouží okolo ovce, pak prudce zastaví s předníma nohama
nataženýma, zadek má zdvihnutý, vrtí ocasem, hlavu má skloněnou. Uši
jsou vzpřímené a natočené dopředu. Pokud ovce běží, hravé nahánění
většinou pokračuje. Pes při hře někdy ovci vytrhává vlnu nebo ohryzává
uši. Na hravou výzvu psa zkušená ovce nereaguje a zůstane stát.
Podobně se ovce chová i tehdy, když psovi zabráníme v nahánění.
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Jak napravit hravého psa
Problematické je, když má ovce ze psa strach. To podněcuje psa k
dalšímu nahánění. K odpoutání pozornosti doporučujeme hodit směrem
k psovi klacek nebo ho potrestat při současném povelu „nesmíš“.
Někteří psi upřednostňují při hře určitou skupinu ovcí, např. jehňata. V
takovém případě doporučujeme umístit psa s berany nebo staršími
ovcemi, dokud ho hravé chování nepřejde.
Pokud je hravé štěně o samotě s ovcemi, doporučujeme mu dát
obojek s polínkem na řetězu, které mu při běhání překáží a bije ho do
předních noh. Řetízek upevníme k obojku pomocí obrtlíku nebo karabiny.
Pokud pes stojí vzpřímeně, polínko má viset 10 cm nad zemí. Tato
pomůcka dovolí psovi žrát, pít, lehat si a pomalu se pohybovat, ale brání
mu běhat, nutí ho k disciplíně a překáží při hravém nahánění. Polínko
štěněti ponecháme tři až čtyři týdny. Poté odstraníme polínko a
ponecháme řetízek visící na obojku, později, když si štěně přestane hrát,
sundáme i řetízek.
Jinou příčinou hravého chování je příjem vysoce energetické potravy.
Když krmíme štěně vysoce kalorickou potravou, přebytečnou energii
ukládá ve formě tukové rezervy nebo ji spálí při hraní. Pokud je štěně
hravé a tučné, snižte mu příjem energie (ale ne celkové množství
potravy) podáváním nízkokalorické a na sacharidy chudé potravy. Pokusy
dokázaly, že krmení nadměrně aktivních psů vařeným šrotem po dva
týdny zmírnilo jejich hravé chování. Vařený šrot poskytuje pocit nasycení
bez přísunu nadbytečné energie.
Nemocné nebo osamělé ovce
Štěňata nebo starší psi někdy zabijí nemocnou, slabou nebo
osamělou obci. Příčiny tohoto chování zatím nejsou známy. I spolehliví
psi často napadnou ovce postižené křivicí nebo oslabené vnitřními
parazity, případně jinými chorobami. Jsou známy případy, že psi žvýkali
odumřelé šourky po kastraci beranů a zbytky po kupírování ocasů. Psi
také mohou poranit ovce s hlavou zachycenou v pletivu nebo v jeslích.
Spolehlivé psy, kteří napadají nemocné nebo osamocené ovce, nelze
považovat obecně za zabijáky. Ošetřete nemocné nebo odstraňte
osamocené ovce, ale psa ponechte ve strážní službě.
Narozená jehňata
Někteří hlídací psi dělají chyby při kontaktu s ovcí, která porodila
jehňata. Typická jsou poranění prvních narozených jehňat na začátku
období vrhů mláïat. Na psa, který je poprvé ve styku s novorozenými
jehňaty, je potřeba dohlédnout. Když to situace vyžaduje, štěně uvažte
nebo zavřete do kotce. Důsledná disciplína odrazuje mladého psa od
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dalších chyb (titíž psi byli později vůči narozeným jehňatům zcela
spolehliví). Požírání placenty je normální a nevyvolává nebezpečné
chování vůči ovcím.
Pronásledování (nahánění)
Pronásledování ovcí v přikrčené pozici se skloněnou hlavou je
nenapravitelný problém. Toto chování je vrozenou vlastností ovčáckých
psů. Výcvikem tuto vrozenou vlohu neodstraníme. Nahánění se téměř
vůbec nevyskytuje u hlídacích plemen Starého světa. Psa s tímto
chováním je potřeba od ovcí oddělit a do budoucna s ním nepočítat jako
se strážcem dobytka.
Pes nedostatečně navázaný na ovce
V tomto případě pes zpravidla opakovaně opouští ovce a vrací se k
příbytkům lidí nebo ke stájím. Potulování okolo hospodářského dvora
převážně souvisí s průzkumným a sexuálním chováním. Jen velmi málo
psů věrně provází ovce po celou dobu – pes většinou přes den spí. Letní
vedra otupují pozornost, kterou pes ovcím věnuje.
Zájem psa o lidi
Když je pes zvyklý více na dům a hospodářský dvůr než na ovce, je
příčina následující:

Přílišné hraní nebo mazlení se se psem;
psa přitahují k domu jiní psi;
ovce nepřijaly psa mezi sebe.
Těmto nežádoucím projevům je možno předejít přísným dodržováním
výchovných zásad (viz kapitola „Výchova štěňat“). Určitý zájem psa o
ohrady s dobytkem (košáry) a hospodářský dvůr, kde probíhá lidská
aktivita, je normální, protože bdělost je základem hlídání. Když si však
pes pohybu a projevů ovcí nevšímá, je to známka horších hlídacích
schopností. I pes navázaný na člověka může dobře hlídat dobytek, avšak
pouze za těchto okolností: při stálé přítomnosti pastýře, uvnitř
elektrického ohradníku, nebo když jsou pastviny obklopeny stodolami a
stájemi.
Potulování
Souvisí se zájmem o lidi nebo se sexuálním chováním psa i feny.
Potulování z těchto důvodů je možno zabránit kastrací obou pohlaví ve
věku 6-12 měsíců. Kastrace neovlivní ostatní kvality hlídacího psa.
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Letní vedra
Velcí psi, kteří opožděně vyměnili srst na letní, mají problémy s
regulováním tělesné teploty. Pes se ukryje do stínu nebo si vyhrabe díru
do chladné země a nemá o ovce zájem. Psovi pomůže vyčesání podsady
kartáčem nebo ostříhání delší srsti. Pes musí mít stále hodně studené
vody. Pokud má tělesnou teplotu vyšší než 38 ˚C, vyhledejte veterináře.
Problémy s hlídáním
Důsledná výchova psa k důvěryhodnosti a věrnosti ovcím je
základem pozdějšího hlídání. Většina problémů s hlídáním souvisí s
nedostatečnou věrností nebo nedostatečným navázáním psa na ovce.
To, zda je pes úspěšným hlídačem, závisí též na jeho agresivitě,
množství šelem v okolí a soudržnosti ovčích stád. Agresivita vůči
šelmám závisí na věku a pohlaví psa a je individuální. Projevy dominance
spojené s agresivitou se zpravidla projeví po 18. měsíci života.
Netrestejte mladého psa, když se nechová agresivně vůči starším cizím
psům. Bdělý pes s mírnými projevy agresivity může být dobrý strážce,
který štěkotem upozorní pastýře nebo odvrátí pozornost šelmy od ovcí na
sebe.
Poztrácené ovce
Pokud stádo hlídá jediný pes, může mít problémy ochránit početné
roztroušené stádo ovcí, především při vysokém počtu šelem v okolí. V
takovém případě ulehčete psovi hlídání tím, že budete udržovat ovce
pohromadě nebo pořídíte druhého, případně třetího psa. Počet strážných
psů se určuje individuálně podle okolností.
Ostatní vlivy
Košárování
Přemístění košáru zpravidla naruší návyky psa. S tím je třeba počítat
a psa na změnu prostředí zvykat už během výcviku (výchovy). Přesun
ulehčíte přenesením psí boudy nebo kotce zároveň se psem. Procházky
se psem po obvodu nové pastviny psovi ulehčí poznání okolí. Doporučuje
se též uvázat psa v novém prostředí na dva až tři dny, aby se seznámil s
okolím.
Technické prostředky
Když je pes na pastvě s ovcemi, nepoužívejte plašidla, výbušniny,
petardy, dělobuchy a rakety. Pokud je potřebné plašidla používat, musíte
na ně psa nejprve postupně zvykat, aby se jich nebál. Na výstřel
zvykáme psa už od útlého věku.
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Výchova druhého psa
Pro chovatele ovcí je výchova druhého psa podstatně lehčí, protože
může využívat své předchozí zkušenosti. I ovce, které znají jednoho psa,
si snadno navyknou na dalšího. Přítomnost staršího psa pomáhá
mladšímu lépe a rychleji se zaučit. Štěňata vyrůstající v přítomnosti
staršího psa ponecháváme bez dohledu dřív, než když je jen samo s
ovcemi. Do věku 16 týdnů by měl na štěňata dohlížet pastýř. Štěňata
zavřete do chléva nebo ohrady s ovcemi tak, jak je psáno v části
Výchova štěňat s ovcemi. Po 16 týdnech nechte štěňata ve společnosti
staršího psa, který je bude vést a dohlédne na ně. Zjistíte, že štěně si
vybíjí energii spíše při hraní se psem než s ovcemi, přičemž zkušené
ovce se méně bojí nového psa v přítomnosti staršího známého. S novým
psem začněte pracovat tehdy, když jsou staršímu psovi dva až čtyři roky,
protože dospívání hlídacího psa trvá jeden a půl až dva roky.
Ztráta hlídacího psa
Z hlediska přežívání je rizikový věk hlídacího psa od šesti měsíců do
dvou let. K nejmenším ztrátám dochází u dvou- až šestiletých psů. V
ideálním případě se doporučuje mít dva psy s věkovým rozdílem dva až
čtyři roky, protože v případě úhynu jednoho z nich hlídání zabezpečí druhý
pes.
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Náhrada škod způsobených velkými šelmami chovatelům
Autoři: Dana Bartošová, Milan Orálek
Protože je v zájmu společnosti chránit některé živočichy, garantuje
zvláštní zákon povinnost státu poskytnout náhradu za škody, které tato
zvířata způsobí. Zákon č. 115/2000 Sb., upravený zákonem č.
476/2001 zde dne 29. 11. 2001 o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů určuje
jmenovitý okruh těchto živočichů a stanoví podmínky náhrady škod jimi
způsobených. Způsob výpočtu výše škody je uveden ve vyhlášce č.
360/200 Sb.
U chovatelů hospodářských zvířat se nejčastěji jedná o škody
způsobené vlkem, medvědem, případně rysem na:
• ovcích, kozách, králících a hrabavé drůbeži (další vymezená
domestikovaná zvířata podle tohoto zákona jsou skot, prasata,
vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, kožešinová zvířata);
• psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat.
Dále se jedná o škody způsobené medvědem na včelstvech a
včelařském zařízení. Zákon pamatuje i na případnou škodu na zdraví a
životě člověka.
Náhrada škod na hospodářském zvířectvu je poškozenému přiznána:
• pokud byla zvířata (ovce, kozy, skot, koně, prasata apod.*) v době
vzniku škody umístěna v uzavřeném objektu (pastvina oplocená
běžným typem pastevní ohrady nebo elektrickým ohradníkem,
uzavřený např. dřevěný přístřešek sloužící k přenocování zvířat na
pastvině, uzavřený zděný chlév, oplocený dvůr apod.);
• pokud byla zvířata v době vzniku škody pod přímým dohledem
fyzické osoby nebo pasteveckého psa (v tomto případě nemusí
splňovat podmínku umístění v uzavřeném objektu nebo el.
ohradníku);
• pokud byla hrabavá drůbež a vodní drůbež v době vzniku škody
umístěna v uzavřeném objektu (např. oplocená zahrada, oplocený
dvůr, kurník, chlév);
• pokud byli králíci a kožešinová zvířata v době vzniku škody umístěni
v uzavřeném objektu (králíkárna, kotec apod.).

*) Dle uvedeného zákona se nehradí škody způsobené na chované zvěři
(daněk, muflon, jelen) a na chovech exotických druhů (pštros apod.).
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Postup v případě škody
• Je v zájmu poškozeného ohlásit událost co nejdříve, nejpozději však
do 48 hodin, místně příslušnému orgánu ochrany přírody, aby došlo
co nejrychleji k ohledání místa a aby mohly být zdokumentovány
případné stopy a pobytové znaky šelem. Takovým odpovědným
orgánem, který provádí šetření a sepíše z něj protokol, je na území
chráněné krajinné oblasti nebo národního parku tamní Správa (v
Beskydech Správa CHKO Beskydy). Mimo velkoplošná chráněná
území je to obvykle odbor životního prostředí úřadu obce
s rozšířenou působností, do jehož správy místo škody spadá
• Po zjištění škody by měl chovatel zajistit pobytové znaky útočících
šelem (stopy, trus, případně chlupy zachycené na ohradě) – stopy
přikrýt deskou apod., aby nedošlo k jejich zničení deštěm nebo
rozšlapáváním, označit místo nálezu trusu, trus, případně chlupy
šelmy vložit do igelitového sáčku). Má-li chovatel fotoaparát, je
užitečné, když provede ihned fotodokumentaci všech nálezů (místo,
kde došlo ke škodě, usmrcená, zraněná hospodářská zvířata,
zjištěné pobytové znaky šelem, místo škody).
• Stejně tak je třeba zachovat na místě, pokud možno bez manipulace
a přesunů, případné zbytky napadených zvířat a poškozená zařízení.
• Bezodkladně by měl být přivolán veterinář, který ohledá mrtvá zvířata
a vydá potvrzení o příčině jejich smrti, případně ošetří zvířata jen
zraněná.

Podání žádosti o náhradu škody
Žádost je nutno podat do deseti dnů od zjištění škody písemně na
příslušný krajský úřad.

Žádost o poskytnutí náhrady škody musí obsahovat tyto údaje:
1. jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele
(poškozeného), je-li jím fyzická osoba;
2. název, sídlo a identifikační číslo žadatele (poškozeného), je-li jím
právnická osoba,
3. popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody;
4. označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků
žadatele (poškozeného) způsobil;
5. popis opatření žadatele (poškozeného), která učinil k zabránění
vzniku škody (stačí, když tyto údaje uvede ve svém protokolu
orgán ochrany přírody, který provádí šetření ke zjištění původce
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škody).
6. způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedením finančních
prostředků na účet poškozeného u peněžního ústavu, výplatou
peněžní částky v hotovosti v pokladně příslušného orgánu,
zasláním peněžní částky poštovní poukázkou na adresu
poškozeného).

K žádosti o náhradu škody žadatel (poškozený) připojuje:
1. lékařskou zprávu od lékaře, který provedl ošetření, popřípadě
léčil fyzickou osobu, jde-li o škodu na životě nebo zdraví;
2. doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k živočichům, kteří
byli šelmou poraněni nebo zabiti;
3. potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v
majetku poškozeného; toto potvrzení není třeba, jde-li o škody na
rybách;
4. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k věci movité nebo
nemovité, na níž ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených
polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo
movitých věcech v uzavřených objektech;
5. popřípadě odborný nebo znalecký posudek o vzniku škody a o její
výši (není povinný).
Orgán ochrany přírody, který prováděl místní šetření, je povinen předat
svůj protokol přímo krajskému úřadu.

Výše náhrady
Stanovení výše náhrady určuje vyhláška č. 360/2000 Sb. a jedná
se o cenu obvyklou, tedy cenu, které by bylo dosaženo při prodeji
takového zvířete, včelstva nebo zařízení. Jde-li o dražší plemeno, je třeba
tuto skutečnost doložit dokladem o koupi nebo dobrozdáním veterináře
či plemenáře.
Škody na včelstvech a včelařských zařízeních lze odvodit od cen
zveřejňovaných Českým včelařským svazem. Obdobně to platí také pro
škody na psech nebo zařízeních pro ustájení zvířat. V případě
rozsáhlejších škod nebo složitějších záležitostí je vhodné vyžádat si
znalecký posudek z oblasti cen hospodářských zvířat nebo včelařství.
Některé z dokladů (např. vlastnictví zvířat) lze doložit formou
čestného prohlášení. Krajský úřad by měl ve věci náhrady konat, vyřízení
náhrady zajistit neprodleně, takže v případě jeho delší nečinnosti je třeba
věc písemně urgovat.
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Slovensku.

Veda

Důležité kontakty:
Správa CHKO Beskydy
 hlášení škod na hospodářských zvířatech, poradenství chovatelům
Nádražní 38, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
571 654 293
beskydy@nature.cz
www.beskydy.ochranaprirody.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
 poradenství chovatelům, půjčování elektrických ohradníků
U Rajky 15, 75701 Valašské Meziříčí
571 621 602
valmez@ochranci.cz www.ochranci.cz
Hnutí DUHA
 poradenství v oblasti velkých šelem a možností dotací pro
předcházení škodám způsobeným velkými šelmami
Dolní náměstí 38, 77200 Olomouc
585 204 643, 728 832 889
info@selmy.cz
www.selmy.cz
Ranč pod Černým – Jan a Jana Kocurkovi
 chovatelé ovcí a majitelé chovatelské stanice
šarplaninských pasteveckých psů
Halenkov 702, 756 03 Halenov
rancpodcernym@rancpodcernym.cz

www.rancpodcernym.cz

MORAVIAN-KLAS, spol.s.r.o.
 výroba zemědělské techniky včetně elektrických sítí pro
zajištění stád před útoky šelem
Bystřička 341, 756 24 Bystřička u Valašského Meziříčí
571 443 141
info@morklas.cz www.morklas.cz
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Hnutí DUHA Olomouc je jednou z jedenácti poboček celostátní
ekologické organizace Hnutí DUHA. Úspěšně prosazuje ekologická
řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.
Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vody,
pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit potraviny
toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy
zákonů, kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem
a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí
DUHA je českým zástupcem Friends of the Earth International a
Carpathian EcoRegion Initiative, mezinárodní sítě usilující o ochranu a
trvale udržitelný rozvoj v celosvětově významném pohoří Karpaty.
A›
T›
E›

Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
585 228 584, 728 832 889
olomouc@hnutiduha.cz, info@selmy.cz
www.hnutiduha.cz/olomouc

Více informací o velkých šelmách: www.selmy.cz

