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Kočka není pes 
Neposlušným kočkám a psům odzvonilo! Zábavný a zároveň edukativní cyklus, který 
vstupuje do života páníčků a jejich zvířecích přátel, začíná v sobotu 7. ledna v 17.55 hodin 
na obrazovkách ČT1. 

Psí psycholog Rudolf Desenský a specialistka na trénink koček Klára Vodičková zde pomáhají 
majitelům zvířat, kteří si už se svými mazlíčky nevědí rady. Pořad se snaží proniknout do podstaty 
mnohdy velice problematických vztahů mezi člověkem a zvířetem a poskytnout srozumitelný návod, 
jak tyto vztahy napravit. Klade také důraz na to, aby si majitelé uvědomili, jaké si mají vybrat zvíře 
s ohledem na způsob života rodiny tak, aby se předem vyhnuli případným problémům. Náprava 
mazlíčků v přímém přenosu je totiž skoro vždy nápravou majitelů. A jak říkají oba naši odborníci: 
Není neřešitelných problémů. „Náš pořad nejen poradí  majitelům  domácích mazlíčků, jak mají  své 
kočky a psy vychovávat, ale měl by také pomoci vychovat samotné majitele k tomu, aby se naučili se 
zvířaty správně jednat, což není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá,“ říká kreativní 
producentka Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí producentské skupině pořad vznikl.  

V každém díle vyráží odborníci Rudolf a Klára do rodin, které se samy přihlásily, protože mají 
problematické mazlíčky, a snaží se u nich zjednat nápravu. Většinou je to o nápravě hodně 
narušených vztahů, zdemolovaném bytě, poškrábaných nohou a dalších nepříjemných důsledcích 
špatného soužití.  Vždy budou představeny dvě rodiny -  jedna se psem a jedna s kočkou. Spolu s 
odborníky diváci mohou analyzovat a hledat příčiny problémů. Mnohdy je to detektivní práce i pro ně 
samotné a ne vždy se to napoprvé povede. Mentoři problém vždy vysvětlí a názorně předvedou, jak 
zjednat nápravu. Následně se rodina měsíc učí nově se chovat ke svým miláčkům a snaží se využívat 
veškerá získaná doporučení. Po měsíci Rudolf a Klára rodinu opět navštíví, aby zjistili, zda došlo 
k nějakému posunu.  
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Rudolf Desenský 
Nesmlouvavý, svérázný, velice osobitý muž, který neváhá neposlušné „páníčky“ zkropit 
sprškou své drsné ironie. Žije stranou společnosti, obklopen smečkou svých psů, v místě 
příznačně nazvaném Brloh na jihu Čech. Pro radu si za ním jezdí mnoho majitelů psů 
s poruchami chování. Jak diváci sami uvidí, problém je většinou na straně páníčků, často 
jen ve špatně zvoleném plemenu psa vzhledem ke způsobu a možnostem života rodiny. 
Rudolf je jednou z mediálně nejzajímavějších osobností české kynologie, za dobu své 
praxe nabyl mnoho zkušeností, jeho metody jsou většinou absolutně přirozené a 
jednoduché. 

Jak dlouho se věnujete „problémovým“ psům a jejich majitelům? 

Problémovým psům jsem se začal věnovat před třiceti lety. Lidem, kteří si vytvořili problém se psem, 
jsem se začal věnovat o několik let později. Zjistil jsem, že se psy se umím domluvit mnohem lépe a 
snáz než s mnohými lidmi, což rozhodlo o tom, čemu se budu naplno věnovat. Svou profesi 
nevnímám jako práci. Baví mne si povídat se psy, nebo je jen pozorovat, když si povídají mezi 
sebou. 

Co je nejčastější chybou u majitelů psů? 

Nejčastější chybou lidí je nesprávné vnímání psů, kdy jim přisuzují mnoho lidských vlastností. Mnozí 
si myslí, že rozumí všemu, co se jim řekne a vyžadují po nich i to, co by je měli nejprve metodicky 
naučit. 
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Pokud si člověk rozhodne pořídit si psa, podle čeho by měl vybírat, čemu věnovat 
pozornost a čemu se vyhnout?  

Člověk by si měl vybrat psa především podle jeho povahy, která by měla korespondovat s povahou 
jeho pána. Výběr psa podle atlasu nezřídka dopadá špatně pro všechny zúčastněné. Nejhorší je vzít 
si psa z lítosti od nějakého množitele a ještě za něho zaplatit. 

Jak je to s výběrem psa z útulku? 

Pokud se nejedná o štěně, lze u psa z útulku poznat jeho charakter, tím pádem i jeho nároky třeba 
na prostor, na pohyb, případně tolerance k dětem, jiným psům a ostatním zvířatům. 

Co považujete za největší úskalí útulkové péče pro psy? 

Vždy záleží na tom, zda v útulku se psy pracují, jak je tam daný pes dlouho a co vše o něm vědí. 
Některé útulky vám o psu řeknou i „číslo bot“, jinde psi nemají ani jméno, jen pořadové číslo jako 
v katalogu. Volil bych psa spíše z prvního útulku. Co se týká péče, nestačí psa jen nakrmit a 
naočkovat, hodí se i správná socializace, venčení, kontakt s lidmi a podobně. 

V rozhovorech jste uvedl, že neexistuje zlý pes. Co ve psech nejvíce budí agresi? 

Agresivním se stávají nejčastěji psi, kteří se neumí ovládat ve stresových situacích, jelikož je to nikdo 
nenaučil. 

Jak by měl člověk postupovat, pokud si u svého psa všimne problémového chování?  

Pokud si majitel neví rady s případným problémem svého psa, měl by vyhledat nějakého odborníka, 
který mu s nápravou pomůže tím, že naučí majitele domluvit se se svým psem. 

Za co byste majitele psů nejradši „přerazil“? 

Vždy mne velmi rozladí, když lidé vyhrožují utracením psa, se kterým se vůbec nepokusili rozumně 
domluvit. Jen po něm vyžadovali něco, co ho vůbec nikdo neučil a on pak nesplnil nějaká jejich 
očekávání. 

Jaký byl Váš nejsložitější „případ“,  a co naopak považujete za svůj největší úspěch?  

Nejtěžší je vždy získat si důvěru zlomeného psa. Největším úspěchem je u mne nalezení nového 
domova psům, kteří spadají do kategorie neumístitelných kvůli hodně problémovému chování. 
S majiteli nejčastěji řešíme jejich nedůslednost a naprostou nesrozumitelnost vůči svému psu. 

Jak začít se psem správně komunikovat, čemu vlastně pes rozumí? 

Pes rozumí každému slovu, které mu metodicky a srozumitelně názorně předvedeme. Zkuste 
například psu předvést často zneužívané slovo „nesmíš“. 
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Existují nějaké klišé ohledně plemen psů? 

Plemeny psů se nikterak nezabývám, vždy mne zajímají jen jejich povahy. Pravdou však je, že jistá 
křížení bych kvůli předvídatelnosti následných povah raději nevolil. 

Co byste rád, aby pořad Kočka není pes ukázal divákům? 

Byl bych rád, kdyby diváci alespoň trošku pochopili, že se dá snadno domluvit s každým zvířátkem, 
když se i člověk snaží pochopit dané zvíře, ať už se jedná o psa nebo o kočku. 

Jaký je Váš vztah ke kočkám? 

Kočky mám rád, ale vzhledem k tomu, že mám azyl i pro psy, kteří mou lásku ke všem zvířatům 
úplně nesdílí, nemohu kočky doma mít. Kromě psů mám jen dva oslíky, z nich má většina psů 
respekt. 
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Klára Vodičková 
Protipól Rudolfa, jedno však mají společné - lásku ke zvířatům. Elegantní, milá, mladá 
žena s obrovskou empatií.  Dochází do rodin, kde pomáhá s nápravou projevů občas 
prazvláštního chování domácích koček. Pracuje jako trenérka různých druhů zajímavých 
zvířat v zoologické zahradě.  Podle Kláry je většina problémů jejích svěřenkyň téměř vždy 
zapříčiněna chybou v komunikaci s jejich lidskými protějšky. 

Jak dlouho se věnujete „problémovým“ kočkám a jejich majitelům? Vnímáte svou práci 
jako poslání? 

Problémovým kočkám a práci s nimi se věnuji téměř pět let. Takovým prvním impulsem byla moje 
kočka Garfinka, která mne tou dobou začala zlobit a já se začala zajímat o to, proč se chová tak, jak 
se chová, a jak její životní úroveň v bytě zlepšit. Svou práci jako úplné poslání nevnímám, moc dobře 
si uvědomuji, že nemohu spasit všechna zvířata světa, a tak nechávám vždy na majiteli konkrétního 
zvířete, zda si mé rady vezme k srdci či ne, a jestli chce opravdu své kočce pomoci. Pokud bych svou 
práci brala jako poslání, tak bych si musela brát každé rozhodnutí majitele příliš osobně. A to v mé 
práci nejde, protože bych to brzy citově neunesla. 

Co je nejčastější chybou u majitelů koček? 

Nejčastější chybou majitelů koček bývá fakt, že drží kočky ve sterilních bytech  bez možnosti vyžití a 
neuvědomují si, že byt pro kočku musí být dle toho zařízen.  
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Pokud se člověk rozhodne pořídit si kočku, podle čeho by si měl vybírat, čemu věnovat 
pozornost a čemu by se měl vyhnout? 

Rozhodně by se měl informovat, odkud konkrétně kotě pochází a jak a kde žijí jeho rodiče (matka). 
Pokud Vám chovatel nabízí, že Vám čistokrevné kotě přiveze až domů, nebo že vám jej předá na 
parkovišti u obchoďáku, tak to vždy odmítněte. Je potřeba si také kotě prohlédnout, zda mu neteče z 
očí a nosu, zda nemá špinavý řitní otvor a v jakém stavu je jeho srst. To vše jsou ukazatele 
zdravotního stavu zvířete. Pokud se vám zdravotní stav nebo chování chovatele nelíbí, tak si zvíře 
neberte a neplaťte za něj. 

Jak bychom měli postupovat, pokud si bereme kočku z útulku? 

Opět je potřeba si zjistit o útulku co nejvíce informací. Ideálně se třeba spojit s někým, kdo si již 
zvíře z toho konkrétního útulku bral. Samozřejmě platí to stejné, co u soukromého chovatele - 
zkontrolovat zda se zvíře jeví na první pohled zdravě. Potom, co si zvíře přivedeme domů, je také 
dobré jej vzít na kontrolu k veterináři, aby vám zdravotní stav potvrdil.   

Co považujete za největší úskalí útulkové péče pro kočky? 

Největší úskalí útulkové péče o kočky považuji fakt, že spousta útulků se v současnosti snaží chytat a 
umisťovat všechny kočky, co na ulici najdou. Některé kočky jsou však již zdivočelé, mají z člověka 
panický strach, a pokud mají prožít svůj život v bytě, tak jej prožijí prakticky v neustálém stresu. Dle 
mého soudu by přemnoženým populacím koček v České republice pomohl silný kastrační program, 
kdy by se toulavé kočky pochytaly, vykastrovaly, byly označeny a vypuštěny zpět na místo odchytu.  

V rozhovorech jste uvedla, že žádná kočka není zlá. Co v kočkách nejvíce budí agresi? 

Kočka je šelma lovec, takže nejčastěji se u koček můžeme setkat s agresí hravou, kdy kočka loví 
svého majitele, protože se doma jednoduše nudí a potřebuje ze sebe dostat ven přebytečnou energii, 
kterou nastřádala dlouhým celodenním spánkem. 

Jak by měl člověk postupovat, pokud si u své kočky všimne problémového chování? 

Měl by se zamyslet, co by kočce mohlo vadit, a kdy to začala dělat. Pak se to pokusit změnit a 
případně včas kontaktovat odborníka, který s problémem pomůže.  

Za co byste majitele koček nejradši „přerazila“? 

Majitelé koček bych nejčastěji přerazila za to, že nerozumí svým zvířatům a ještě je za svou 
nevědomost bijí a fyzicky týrají. Například  v momentě, kdy vám  kočka začne čůrat v bytě, je to 
volání o pomoc a pokud  jí člověk za to začne bít, tak jí tím opravu psychicky nepomůže.  
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Jaký byl Váš nejsložitější „případ“, a co naopak považujete za svůj největší úspěch 
v převýchově koček?  

Já prakticky stále řeším stejné případy dokola, pomočování, agrese, nesnášenlivost vůči někomu 
dalšímu v domácnosti. Ony kočky se projevují prakticky všechny stejně, a tak ani nemám úplně 
nejsložitější případ, ale mám nejtěžší případ, kdy jsem řešila agresi u mladého kocoura z množírny, a 
když se nám nedařilo ničím kocourka zklidnit, tak na vyšetření mozku veterinář zjistil, že má 
kocourek ošklivý nádor a majitelé jej museli dát utratit.  

Jak začít s kočkou správně komunikovat, čemu vlastně kočka rozumí? 

Vždy říkám: Povídejte si se svými kočkami, ony se totiž naučí poměrně snadno, co které slovo a 
dokonce i věty znamenají. Kočky jsou zvláštní a vlastně jedinečné bytosti, které mě samotnou stále 
překvapují svými dovednostmi a komunikačními schopnostmi.  

Existují nějaké klišé ohledně plemen koček? 

Nevím, zda platí nějaké konkrétní klišé ohledně konkrétního plemene koček, ale mě jako největší 
klišé přijde zažité tvrzení, že kočka se nedá ničemu cíleně naučit.  

Co byste ráda, aby pořad Kočka není pes ukázal divákům? 

Byla bych ráda, aby si z pořadu majitelé odnesli poučení, že když Vás zvíře zlobí, tak s vámi vlastně 
komunikuje a chce vám něco sdělit. Že je zapotřebí naučit se naslouchat a ne se hned problémového 
zvířete zbavovat.  

Jaký je Váš vztah ke psům? 

Já psy miluji! Byla jsem vlastně celý život pejskař, dokonce v současnosti mám na vysoké škole 
přerušené studium oboru kynologie, takže psy mám ráda stejně jako všechny ostatní zvířata, kterých 
si velmi vážím. Celý život mě vlastně učí spoustu užitečných věcí jako třeba, že je někdy potřeba se 
zastavit a  vykašlat se na hlouposti, se kterými stejně nic nezmůžeme. 
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Anotace k prvním šesti dílům: 
Pes Jožin a kočky Jůlinka a Dejvík 
sobota, 7. ledna, 17.55 hodin, ČT1 
 
První příběh Josefa a Hedy, kteří spolu vychovávají psa Jožina, je typický. Psí neposlušnost a 
agresivita jsou pro ně každodenním problémem. Jožin útočí na lidi i na ostatní psy, nedá se přivolat a 
dělá si, co chce. Manželé Navrátilovi zase žijí v domácnosti s kočkami Jůlinkou a Dejvíkem, které 
vykonávají potřebu po celém bytě. I když své kočky milují, začínají být zoufalí, protože ihned po 
příchodu z práce domů je pro ně kbelík a hadr každodenní pracovní pomůckou. Podaří se Rudovi 
napravit agresivního Jožina? Přijdou manželé Navrátilovi na to, proč se milované kočky tak podivně 
chovají?  

Agresivní Matýsek a kousavý Samuel 
sobota 17. Ledna, 17.55 hodin, ČT1 
 
Sabina, která pracuje v zařízení pro seniory, by si ráda brala svoji čivavu Samuela s sebou do práce, 
aby své svěřence potěšila. Samuel je však velice svérázný, tyranizuje Sabinu a v podstatě vede celou 
domácnost. Nepřipustí si k tělu ostatní psy ani lidi, často dokonce útočí i na svoji paničku. Kočičí 
příběh je v podstatě podobný. Matýsek je kočičí anděl s ďáblem v těle. Při každé hře svoji majitelku 
Naďu pokouše do krve. Pohled na Nadiny poškrábané nohy je opravdu děsivý. Jak zmírnit agresivitu 
obou zvířat? Odhalí naši odborníci Klára a Ruda, proč jsou ta roztomilá stvoření tak agresivní? Naučí 
se Sabina s Naďou se svými zvířecími kamarády lépe vycházet? 

Temperamentní Sisi a hyperaktivní Matty 
sobota 21. ledna, 17.55 hodin, ČT1 
 
Matty, hyperaktivní kříženec boxera, je nádherný pes, pro mladou maminku s kočárkem však každou 
procházku změní v hororový zážitek. A co teprve vítání návštěv. Je tohle vůbec pes do bytu? Zaberou 
Rudovy zdánlivě jednoduché triky i na takového „janka"?  Vozíčkářka Renata s přítelem Petrem mají 
dvě kočky Sisi a Kačenku, chovají se k nim jako k dětem. Sisi jim ale postupně demoluje byt. 
Doufají, že jim někdo pomůže. Jak oba odborníci zkrotí přebytečnou energii zvířat? Je vůbec reálné, 
aby mladá maminka zvládla svého miláčka Mattyho? Ukazuje se, jak je důležitý výběr vhodného 
plemene psa.  

Kňouravá Amálka a zlobivá Sofie 
sobota 28. ledna, 17.55 hodin, ČT1 
 
Dvě studentky Andrea a Klára spolu žijí v útulném rodinném domku s celou Klářinou rodinou a 
nečistotnou fenkou. Sofinka kálí po celém domě a svoji pozornost si vynucuje nepříjemným vytím. 
Slečny i jejich okolí se po konzultaci s několika veterináři domnívají, že Sofinka není zcela normální. 
Je značně hysterická. Pomoc Rudy považují za poslední řešení. Ruda samozřejmě zjistí, že problém je 
úplně někde jinde už při návštěvě v Brlohu. Navštívíme také ukňouranou Amálku paní Vlasty. Kočka 
je protivná, popudlivá, olizuje zdi. Žije s paní Vlastou v útulném pražském bytě a velice hlasitě si 
stěžuje, čímž znepříjemňuje život sousedům. Kočka Amálka působí na naši Kláru spíše smutně a 
nemocně. Nemá Amálka opravdu nějaký zdravotní problém? 
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Nevychovaní Max a Viki a šikanovaná Minie 
sobota 4. února, 17.55 hodin, ČT1 
 
Kočičí a psí gangy jako z hollywoodského trháku! Jorkšír a maltézák, Max a Viki, roztomilí spojenci 
značkující milé majitelce Vladimíře a jejímu příteli celý byt. Vše co je kovové, postupně rezaví, 
podlaha se vzdouvá. Ruda už ve svém Brlohu malé agresory napjatě očekává. Má s těmito "prcky" 
své zkušenosti? Malý nebo velký, problémy bývají stejné. Tady musí zabrat hlavně majitelka. Vezme 
to za správný konec? Kristýna a Aleš, nadšení milovníci kočkovitých šelem, mají ve svém 
pardubickém bytě dva kocoury a dvě kočky. Z nějakého důvodu vybralo kočičí bratrstvo jednu ze 
svého středu a začalo ji ošklivě šikanovat. Útočištěm bojácné Minie se stala koupelna, kde tráví 
většinu svého života. Kočičí agresor, nádherný kocour Pegas, ovládl území. Kočky se musejí naučit 
znovu spolu kamarádit, radí Klára. To ovšem vůbec není jednoduché. 

 
Útočný Koky a rozhádané kočky Tečka a Tygřík 
sobota 11. února, 17.55 hodin, ČT1 
 
Tento díl přináší dva zcela odlišné příběhy. Spokojenou mladou rodinku s útočným čtyřletým psem 
Kokym. Mladí manželé se snaží, ale Koky je prostě svůj a útočí na kohokoli ve svém okolí. Lucie s 
Janem se začínají bát i o své miminko. Druhý manželský pár zase bojuje s nesnášenlivostí dvou 
kočičích válečníků Tečky a Tygříka. Velký útulný panelákový byt se změnil ve válečnou kočičí zónu, 
která jim značně komplikuje život. Jak zapůsobí na útočného Kokyho Rudovy chůvičky? Odhalí 
příčinu jeho agrese? Kláru čeká zase jiný oříšek. Válčící kočky a majitelé, kteří jsou ochotni ustoupit 
svým mazlíčkům, co to jen jde.  

  
Kočka není pes 

námět: Rudolf Merkner, Adéla Kroupová // režie: Zbyněk Fiala, Jiří Mádle, Ivo Macharáček // výkonná producentka OPF: Zuzana Konrádová // výkonný producent ČT: Jiří Vlach // komentář: Marek Holý // kreativní producentka: Alena Müllerová 
 

 


