
ak jméno napovídá,
vlastí kavkazského ov-
ãáka jsou kraje mezi

Kaspick˘m a âern˘m mofiem
- pohofií Kavkaz a jeho
podhÛfií. Odnepamûti byli
v tûchto oblastech psi
pouÏíváni pfii pasení stád
ovcí, které jsou tu jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích
hospodáfisk˘ch zvífiat. Pro
kavkazského ovãáka je
obrana stáda prací, pro

kterou byl po staletí ‰lechtûn
a vychováván. Není to
ovãáck˘ pes, kter˘ stádo vede
a fiídí, ale ten, kdo ho
ochraÀuje proti nepfiíteli.
KaÏdá práce v‰ak potfiebuje
urãitou v˘chovu. To
znamená, Ïe pes, kter˘ má
pracovat u stáda, by mûl se
stádem vyrÛstat, Ïít s ním,
b˘t s ním v jakémkoliv
poãasí, ve dne v noci. Tak se
vytvofií pevn˘ vztah mezi

stádem a psy. Tito psi
v˘bornû pracují ve smeãce.
Tam, kde hlídají kavkaz‰tí
ovãáci stádo, se nestává, aby

vlci, rysi, ostatní ‰elmy nebo
toulaví psi takto stfieÏené
stádo napadli, i zlodûji
pÛjdou krást jinam, neÏ aby
se pot˘kali se psem, jehoÏ
smrtelná síla v ãelistech je aÏ
18 atmosfér.
V souãasné dobû je
kavkazsk˘ ovãák vyuÏíván
pfiedev‰ím pro stráÏní
a pofiádkovou sluÏbu. Pro
tuto práci je pfiímo
pfiedurãen - stfiednû velk˘ aÏ
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Kavkazský ovčák
Nádherná mohutná postava, velké sebevûdomí, samostatnost, odvaha, síla
a bojovnost. Takové jsou vlastnosti tohoto vynikajícího hlídaãe a osobního
stráÏce, kter˘ se dokáÏe postavit i takové pfiesile, jako je smeãka vlkÛ,
rozzufien˘ medvûd, snûÏn˘ levhart, tygr ãi rÛzná pochybná individua.
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Kavkazsk˘
ovãák je
nepodplatiteln˘
hlídaã. I u nás
se osvûdãil ve
stráÏní sluÏbû.
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velk˘ pes pevn˘ch nervÛ,
vynikající obranáfi, silnû
agresivní aÏ zl˘. V b˘valém
Sovûtském svazu pracovali
kavkazani nejen u stáda, ale
byli téÏ vyuÏívání speciálními
jednotkami armády
a jednotkami ministerstva
vnitra OMOON,
pfiezdívan˘mi âerné barety.
Kavkaz‰tí ovãáci plnili úkoly
zvlá‰tû jako hlídaãi
rozlehl˘ch objektÛ
zvlá‰tního urãení (raketové
základny, vûznice atd.).
Nezfiídka byli pouÏíváni také

jako psi v pofiádkov˘ch
hlídkách. Velk˘ poãet psÛ 
byl nasazen v b˘valé NDR 
na ostrahu Berlínské zdi.
Po revoluci v roce 1989 bylo

7 tisíc kavkazsk˘ch ovãákÛ
propu‰tûno do civilu, nûktefií
byli utraceni a nûkteré si
vzali sami pfiíslu‰níci domÛ.
Poté vy‰lo v Nûmecku
nafiízení zakazující pouÏití
tohoto plemene u v‰ech
státních sloÏek
a bezpeãnostních 
agentur, neboÈ se pouÏíval
k nekompromisním
zásahÛm. Do na‰í republiky
byli první kavkaz‰tí ovãáci
dovezeni poãátkem
osmdesát˘ch let Milo‰em
¤apkem a Jifiinou ¤apkovou
ze SSSR a NDR.

Kavkazsk˘ ovãák se dokáÏe
postavit jakémukoliv
nepfiíteli. Napfiíklad pfii
hlídání fotbalové Sparty si
velmi dobfie tito psi poradili
s rozvá‰nûn˘mi fanou‰ky,
byli i na Hlavním nádraÏí
v devadesát˘ch letech po
amnestii, kde pomáhali
udrÏovat pofiádek. Fyzicky
i psychicky jsou pro
takovouto sluÏbu v˘bornû
vybaveni. Pachatele odrazuje
uÏ jenom jejich vzhled
a vrozená agresivita.
Nejãastûji jsou pouÏíváni
stfiednû velcí psi okolo 
73 cm a váhy okolo 65 kg.

Kavkazsk˘ ovãák mÛÏe hlídat
cokoliv, aÈ je to objekt
továrny, vûznice, rodinn˘
dÛm, sad, autobazar, nebo
jenom majitel, a dûlá to vÏdy
v˘bornû. StfieÏit mÛÏe se
psovodem, ale i sám. Svou
rodinu miluje bezmeznû
a oddanû. Smyslem jeho
Ïivota je ji co nejlépe chránit.
Rodina je pro nûj v‰ím
a bude ji ochraÀovat cel˘

Ïivot. Je velmi nedÛvûfiiv˘
k cizím osobám, za 
ostrost vÛãi nim jej nikdy
netrestáme. Zkrátka je to
pracovní pes a bere svou
úlohu velmi váÏnû. Se psem
nelze zacházet hrubû ani jej
bít, tím by se zatvrdil. Je
nutné pochopit jeho du‰i
a povahu a dÛslednû ho
odmaliãka vést, pak se
z kavkazského ovãáka stane
vynikající hlídaã a kamarád,
kter˘ miluje svou rodinu 
a je pro ni ochoten obûtovat
Ïivot. Obzvlá‰È vfiel˘ vztah
má k dûtem. Nikdy ho
nenecháváme hladit 
od cizích lidí, tím 
k nám lépe pfiilne. 

Kavkazsk˘ ovãák je velmi
odoln˘ vÛãi poãasí, takÏe
sná‰í teploty plus 40°C
stejnû jako minus 50°C.
K ubytování tohoto plemene
staãí pouze kotec bez boudy
nebo obyãejná bouda, kdyÏ
stfieÏí venku, vyhrabou si psi
jámy, ve kter˘ch se v létû
chladí a v zimû zahfiívají.
Radûji mají zimu. KdyÏ snûÏí,
mají velkou radost a ani se
neschovávají pod stfiechu.
Srst ho v zimû chrání proti
mrazu a v létû proti
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k
ZadrÏení v podání

kavkazského ovãáka

„Kavkazský
ovčák je

vynikající
hlídač

a osobní
strážce.“

SP 06/05 54-56 Kavkazák  16.5.2005 9:57  Stránka 55



sluneãním paprskÛm. Je buì
krátkosrst˘, mezistupeÀ nebo
dlouhosrst˘. Je potfieba ho
pfiibliÏnû jednou za deset dní
rozãesat, pokud není v línání,
kdy je potfieba ãesat ãastûji.
Péãe o srst není nároãná ani
sloÏitá. V krmení nejsou
vybíraví, ale je dobré podávat
vitaminy v dobû rÛstu. Je to
zdravé plemeno odolné vÛãi

nemocem. ·tûÀata jsou velmi
Ïivotaschopná.

Na svou velikost je to velmi
pohybliv˘ pes. Má rád
procházky, pobyty v pfiírodû.
Mnozí rádi plavou.
Kavkazského ovãáka je v‰ak
mimo oplocen˘ objekt dobré
vodit pouze na vodítku kvÛli
jeho v˘bornému obrannému
reflexu.
Kavkazsk˘ ovãák byl je‰tû
pfied dvaceti lety chován
hlavnû kvÛli své povaze,
exteriér byl vedlej‰í. Pes,
kter˘ nepro‰el testem
povahy, byl v zemi pÛvodu
utracen. Jak pastevcÛm, tak
pfiíslu‰níkÛm speciálních
jednotek je takov˘ pes
k niãemu a nikdo jej nebude
Ïivit. I v na‰í kynologické
organizaci Security dogs –
KOSD je povinn˘ test

povahy a psi, ktefií jím
neprojdou, nejsou pfiipu‰tûni
do chovu. Test se provádí tak,
Ïe majitel vezme psa na
vodítko mimo svÛj objekt,
proti nûmu pfiichází figurant
s holí. Dva metry pfied psem

zaútoãí figurant na psovoda
a pes by mûl bez pobízení
aktivnû bránit svého pána.
Doporuãuji, aby si zájemce
o kavkazského ovãáka
nejdfiíve pfiezkou‰el povahu
rodiãÛ, neÏ si vezme ‰tûnû,
protoÏe jsou u nás kluby,
které mnoÏí ‰tûÀata bez
kontroly povahy
a pfiezkou‰ení pfii bonitaci
nedûlají a uchovÀují psy
s jakoukoliv povahou. Ale
právû povaha je na tomto
plemeni to nejcennûj‰í.

Pfieji v‰em, ktefií se rozhodli
pro toto v˘jimeãné a krásné
plemeno, mnoho radosti ze
Ïivota s kavkazsk˘m
ovãákem.

Tomá‰ Fronûk 
– pfiedseda KOSD

Chov. st. Právo tesáku
www.pravo-tesaku.com
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„Hlavním
smyslem

jeho života
je chránit

svou rodinu
a smečku.“
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V chovu je
dÛleÏité co
nejpfiísnûji

dbát na
povahu psÛ

Bohatá srst chrání kavkazáka
pfied nepfiízní poãasí
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