
oskevsk˘ stráÏní pes byl vy‰lech-
tûn ruskou armádou pro vlastní
potfieby – k ostraze vojensk˘ch

i státních objektÛ a objektÛ zvlá‰tního
urãení - vûznic s nejvy‰‰í ostrahou, rake-
tov˘ch základen apod., kde je tfieba
nekompromisního zásahu proti naru‰i-
teli. ·lechtûní probíhalo po druhé svûto-
vé válce ve stanici Rudá hvûzda pod
vedením vedoucího ‰koly vojenské kyno-
logie generálmajora G. N. Medvûdûva.
Moskevák je v˘sledkem reprodukãního
kfiíÏení bernard˘na, kavkazského ovãáka
a ruského strakatého loveckého psa. Po
kavkazském ovãákovi zdûdil silné zuby,
vynikající pohybovou soustavu, vytrva-
lost, nedÛvûru k cizím, ostrost a zlobu.
Od bernard˘na pfievzal líbiv˘ exteriér,
dobrou cviãitelnost a oddanost svému

pánovi. Díky tomu je tento siln˘ a ostr˘
pes velmi dobfie zvladateln˘. Hodí se ke
stráÏní sluÏbû, ale zvládá i pachové prá-
ce. Hlavní pfiedností je v‰ak ochrana
objektÛ. Je to pes tvrd˘ pfii útoku, neú-
platn˘. I pfies svou mohutnost je velmi
pohybliv˘ a vytrval˘. Svûfien˘ objekt
a psovoda chrání s nasazením svého
Ïivota. Nikdy se nestane, aby se obrátil
proti svému pánovi, ani v nejvût‰ím roz-
dráÏdûní, coÏ nûkdy udûlá napfiíklad kav-
kazsk˘ ovãák. Je to pes velmi inteligent-
ní, kter˘ dokáÏe sám vyhodnotit situaci
a podle toho zasáhne, coÏ je nesporná
v˘hoda pfii stfieÏení objektÛ.
Na‰i psi stfieÏí nûkolik objektÛ, kde dfiíve
docházelo k velmi ãast˘m vloupáním.
Od doby, kdy byli moskeváci nasazeni,
nedo‰lo jiÏ k jediné krádeÏi. Nepfií-
jemnou zku‰enost s moskevákem mûl
zlodûj zvykl˘ „nakupovat“ v jednom
autobazaru náhradní díly, kter˘ netu‰il,
Ïe objekt je jiÏ stfieÏen psem. Poté, co ho
ráno majitel sundaval ze stfiechy dodáv-
ky, kam zázrakem vy‰plhal, prohlásil, Ïe
vût‰í hrÛzu nezaÏil.
Moskevsk˘ stráÏní pes hlídá svûfien˘
pozemek pfiibliÏnû od vûku 6 mûsícÛ, ale
k opravdu tvrd˘m zásahÛm se pouÏívá aÏ
od 2 let, kdy je jiÏ plnû vyspûl˘ jak fyzicky,
tak pfiedev‰ím psychicky. Jsou to psi vel-
mi vyrovnaní, neútoãí bezhlavû na plot,
sami si vyhodnotí, jak mají na nastalou
situaci zareagovat. Dal‰í v˘hodou tûchto
psÛ je, Ïe nejsou zbyteãnû hluãní. 
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MÁLO ZNÁMÁ PLEMENA

Moskevsk˘ stráÏní pes

Ďábel s tváří anděla
Plemeno moskevsk˘ stráÏní pes je v celé Evropû pomûrnû
málo roz‰ífieno. V âeské republice najdeme v souãasné
dobû okolo 30 zástupcÛ tohoto plemene. Av‰ak do
povûdomí na‰ich chovatelÛ se dostává stále více,
pfiedev‰ím pro své povahové vlastnosti, které jsou
bezkonkurenãní. O tyto psy projevili zájem napfiíklad
policejní psovodi, ale i chovatelé ovcí, ktefií je vyuÏijí
k ochranû stád pfied vlky nebo zdivoãel˘mi psy.

Je velmi
inteligentní,
dokáÏe sám
vyhodnotit
situaci a podle
toho zasáhne
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Moskevsk˘ stráÏní pes hlídá svûfien˘
pozemek pfiibliÏnû od vûku 6 mûsícÛ

Tfiílet˘ pes Endy

SP 04/05 54-55 Moskev+1/3Diam  22.3.2005 10:52  Stránka 54



Hlavním dÛvodem, proã jsme moskeváky
zaãali chovat, byla ochrana rodiny, hlavnû
dûtí. Dfiíve jsme ãasto mívali problémy
s nezvan˘mi hosty, ale od doby, kdy se set-
kali s na‰imi psy ve vûku osmi mûsícÛ,
máme klid. Na první pohled vypadají tito
psi velmi mírumilovnû, ale zdání klame.
Dûti, se kter˘mi vyrÛstá, miluje a ochraÀu-
je, a i kdyÏ je velice hrav˘, pfii hfie je opatr-
n˘, zjevnû si uvûdomuje svou sílu. 
Moskevsk˘ stráÏní pes je dobfie cviãiteln˘,
i kdyÏ zpÛsobem zcela odli‰n˘m tfieba od
nûmeckého ovãáka. Pes, kter˘ je oddan˘
svému pánovi, pro nûj udûlá cokoliv. Co se
nauãí, pamatuje si navÏdy, není nutné stá-
lé opakování. Není dominantní vÛãi své
rodinû, nestává se, Ïe by byl agresivní na
majitele ãi si chtûl získat vÛdãí pozici.
Na klimatické podmínky jsou absolutnû
nenároãní, jejich hustá srst je dobfie ochrá-
ní pfied zimou i horkem, není nároãná na
údrÏbu, staãí obãas proãesat. Pfies jejich
nenároãnost je tfieba poãítat s tím, Ïe pes
potfiebuje hodnû lásky a péãe v dobû, kdy
se jeho osobnost formuje. V̆ chova musí
b˘t sice dÛsledná, ale v Ïádném pfiípadû ne
drsná. Na v˘Ïivu není v dospûlosti nijak
zvlá‰È nároãn˘, ale v dobû rÛstu a v˘voje
kostry je potfieba kvalitní krmivo s dosta-
teãn˘m mnoÏstvím minerálních látek
a vitaminÛ a obzvlá‰tû dostatek vápníku
vyváÏeného fosforem. Velmi dÛleÏit˘ je pro
moskeváka pohyb, pro svÛj harmonick˘
v˘voj potfiebuje buì velk˘ v˘bûh, nebo
dlouhé procházky, jinak z nûj bude neo-
svalené zvífie, které nebude moci plnit svou
funkci stráÏce majetku.
Pokud se rozhodnete pofiídit si moskev-
ského stráÏního psa, je dobré se s ním
seznámit i prakticky, coÏ znamená nav‰tí-
vit chovnou stanici, podívat se na rodiãe
a vyzkou‰et si jejich reakce, protoÏe se

tûÏko uvûfií tomu, Ïe z té malé roztomilé
huÀaté kuliãky vyroste tvrd˘ ochránce
majetku. Moskeváka by si mûl pofiídit jen
ãlovûk, kter˘ je schopn˘ psa váÏícího 70
kg i více udrÏet na vodítku v kaÏdé situa-
ci. Také je dÛleÏité od nejútlej‰ího vûku
mít na pamûti, Ïe je to osobnost. Musíte
zváÏit i to, zda mu mÛÏete dopfiát v‰e, co
potfiebuje: dostatek pohybu, kvalitní v˘Ïi-
vu a hodnû lásky.
V moskevském stráÏním psovi získá jeho
majitel nejen milující a oddané zvífie, ale
pfiedev‰ím neúplatného stráÏce své rodiny
a majetku, kter˘ je vÏdy pfiipraven za nûj
dát Ïivot. Jana Zemanová,

Chovatelská stanice RUSK¯ MEDVùD
Poradce chovu MSP v âR 
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Psa váÏící 70 kg i více musíme
udrÏet na vodítku v kaÏdé situaci
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Je dobfie cviãiteln˘, i kdyÏ
zpÛsobem zcela odli‰n˘m

tfieba od nûmeckého ovãáka.
Zde je asi dvoulet˘ pes.
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