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Neposlušné kočky a psi se vracejí na obrazovky České televize a s nimi i specialisté na 
výchovu zvířat Klára Vodičková a Rudolf Desenský. Druhou řadu zábavného a edukativního 
cyklu Kočka není pes diváci uvidí po dobu třinácti sobot vždy v 17.55 hod. na ČT1, poprvé 
13. ledna. 
 
V pokračování úspěšného cyklu České televize Kočka není pes se psí psycholog Rudolf Desenský a 
specialistka na trénink koček Klára Vodičková pokusí proniknout do problémů vzájemného soužití lidí 
a jejich zvířecích přátel a pomoci vyřešit zapeklité situace. „Náprava mazlíčků v přímém přenosu je 
skoro vždy nápravou majitelů, kteří musí být dostatečně trpěliví a důslední, aby dokázali praktické 
rady skutečně uplatnit při výchově zvířat,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí 
producentské skupině pořad vznikl.  
V každém ze třinácti dílů vyráží Rudolf a Klára do rodin, kde žije i problematická kočka nebo pes, a 
snaží se u nich zjednat nápravu. „Nejsložitější byl případ paní Anety s kocoury Garfieldem a Stuím. 
Paní Aneta už se mnou po telefonu dříve problémy konzultovala a také se koukala na první sérii 
pořadu, kde si vzala hodně rad k srdci. Já tedy přijela již do informované rodiny, která udělala přesně 
to, co jsem doporučila. Stále to ale nefungovalo. Co jsme během natáčení odhalili, je velmi zajímavé 
a myslím, že diváci budou velice překvapení,“ prozrazuje Klára Vodičková. 
Mentoři v pořadu problém s domácími mazlíčky vždy vysvětlí a názorně předvedou, jak zjednat 
nápravu. Následně se rodina sžívá s novými pravidly v jednání se svými miláčky a snaží se dodržovat 
veškerá doporučení. Po měsíci Klára a Rudolf rodinu s neposlušným zvířetem opět navštíví, aby 
zjistili, zda se situace zlepšila. „Neřešitelné případy jsou tehdy, kdy mne navštíví člověk se psem, na 
kterého fyzicky nebo duševně nestačí. Obvykle se jedná o psy těžší, než je člověk, nebo výrazně 
temperamentnější, než na kolik jeho majitel stačí. V těchto případech je pro všechny zúčastněné 
lepší, když se psu najde nový domov, kde si s ním poradit dokáží,“ uzavírá Rudolf Desenský. 
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Kočičí psycholožka Klára Vodičková: Jsem 
propagátorkou tréninku koček 

Jaký byl pro Vás nejsložitější případ druhé série 
Kočka není pes? 
Nejsložitější byl pro mě asi případ paní Anety s 
Garfieldem a Stuím. Paní Aneta už se mnou po 
telefonu dříve problémy konzultovala a také se 
koukala na první sérii pořadu, kde si vzala hodně rad 
k srdci. Já tedy přijela již do informované rodiny, 
která udělala ještě před mým příjezdem přesně to, co 
bych jim při příjezdu doporučila, ale stále to to 
nefungovalo. Co jsme během natáčení odhalili je 
velmi zajímavé a myslím, že diváci budou velice 
překvapení.   
Jaký vztah mají kočky ke svému majiteli a jak 
ho vnímají? 
O kočkách se tvrdí že jsou to solitérní zvířata a ona to 
úplně není pravda. Kočky totiž žijí ve smečkách, ale 
tyto smečky tvoří rodinná společenstva, takže 
většinou pokud si kočku přinesete domů, tak vás 
časem vezme za člena rodiny a naváže s vámi velmi 
úzký vztah, který dávají najevo různými drobnostmi. 
Například nošením kořisti do postele, ducáním 
hlavičkou, blízkým tělesným kontaktem a vrchol lásky 

u kočky je, když vás olizuje. Kočka si umí vytvořit ke svému majiteli velmi hluboký vztah. Často se 
dokonce stává, že když starý člověk musí jít do domova důchodců a kočku si nemůže vzít s sebou, 
tak kočka velmi brzy vlivem deprese a žalu zemře. Proto je takovým mým snem, aby si staří lidé 
mohli své mazlíčky, ať to jsou pejskové, kočičky, králíčci, andulky  do každého takového zařízení brát 
s sebou. Myslím, že by to totiž minimálně psychicky prospělo všem. 
Jaký je Váš pohled na soužití psů a koček v jedné domácnosti? 
Toto je velmi dobrá otázka. Často za mnou lidé chodí s tím, že chtějí ke kočce druhou kočku, aby jí 
nebylo smutno. Na to já odpovídám ze zásady tak, že to je to nejhorší, co jí můžete udělat, protože 
kočky jsou velice teritoriální zvířata a žijí v pokrevně příbuzných  tlupách. Jedním dechem ale 
dodávám, že pokud chcete pro kočku společníka, tak k ní pořiďte raději psa. Tím se kočka totiž necítí 
být tolik teritoriálně ohrožená a zábavu si s ním užije také. Jediné, co je opravdu hloupost je 
pořizovat staré kočce kamaráda na hraní. Taková kočka už většinou chce mít vlastní klid, a pokud 
bychom k ní pořídili hravé štěně, které jí ten klid nedopřeje, tak by to mohlo špatně dopadnout.  
Dají se kočky naučit nějaké povely?  
Já jsem velkým propagátorem tréninku koček, protože kočky jsou úžasně chytré bytosti a není 
pravda, že se kočka nedá nic naučit, jen musíte vědět jak na to. Taková ideální metoda je takzvaně 
pozitivní motivace, kdy se kočce pouze říká, že udělala něco správně a přijde za to odměna. Kočku 
totiž nemůžete vychovávat násilím, na to jsou kočky moc hrdé. Navíc jsou vyzbrojeny celou plejádou 
ostrých nožů na tlapkách a silnými zuby a tuto svou sílu si moc dobře uvědomují. Touto metodou 
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můžete kočky naučit cokoliv. Kočky jsou dokonce dle mého názoru v paletě povelů i lepší  než psi, 
protože mají mnohem více rozšířené pohybové schopnosti, takže pro ně šplh do výšky na povel nebo 
přebíhání po laně není žádný problém, a když člověk ví jak na to, tak je to poměrně snadné. Jedinou 
nevýhodou je, že se kočce musí chtít, a tak s ní nemůžete trénovat, jako se psem kdykoliv vás 
napadne.     
Dají se při výchově koček někdy odůvodnit fyzické tresty, mají nějaký efekt? 
Kočka musí vědět, kde jsou meze a je potřeba jí vychovávat i pomocí zákazů, ale fyzickými tresty se 
dosáhne maximálně toho, že vám to kočka vrátí, když to budete nejméně čekat. Například  když 
budete spát, tak se vám vyčůrá na hlavu nebo vám prokousne lýtko. Ve světě koček platí prosté oko 
za oko, zub za zub, a že s laskavostí nejdál dojdeš ;-)   
Jaké je podle Vás k lidem nejpřívětivější plemeno koček? 
Já se specializuji na  plemeno „česká pouliční kočka“, protože s těmi bývají největší potíže, jelikož to 
jsou z části zdivočelé kočky, a tak  jsou mému srdci nejblíž. Mám sama tři takové doma, ale pokud 
bych měla vyjmenovat přímo plemena, se kterými mám  zkušenosti,  jsou to Sphinx, Skotská 
klapouchá, Burmila, Thaiská kočka a určitě nesmím zapomenout ani na Mainskou mývalí. 
Hra je důležitou součástí soužití s kočkou. Jak by  měla v ideálním případě vypadat? 
Hru je potřeba vždy přizpůsobit věku a zdravotnímu stavu kočky. Pokud  máme mladou zdravou 
kočku, tak platí hlavně jedno pravidlo, a to že hra musí být divoká, aby se z ní dostala přebytečná 
energie, kterou nastřádá dlouhým denním spánkem. Je nutné si uvědomit, že kočka i když je 
gaučová, je  lovec . 
Během Vaší práce na pořadu využíváte při diagnóze problémových případů aroma terapii, 
jak to funguje a co se při ní pozná? 
Mám jen pár základních kurzů v tomto oboru, takže nevím ani, zda to přímo za aromaterapii mohu 
považovat. Nicméně během své kariéry s kočkami jsem si všimla, že kočky reagují na různé vůně. 
Takže mám různé směsi přírodních esenciálních olejů pro  uklidnění, povzbuzení, zklidnění. Základem 
je namíchat správnou koncentraci, protože to, co voní v základní koncentraci nám, nevoní zvířatům, 
která nás se svým čichem strčí do kapsy. Olej musí nejprve naředit, potom dám kočičce přivonět k 
různým druhům a dle reakce konkrétního zvířete zjistím, co se mu líbí a co potřebuje. U koček 
jednoznačně většinou vítězí olej Valerián, který je z kozlíku lékařského. Ten dávám až jako poslední, 
protože jeho oblíbenost kočkami má kořeny někde jinde než jen v aromaterapii.    
Myslíte si, že je správné mít v bytě kočky domácí, které se nedostanou vůbec ven? 
ANO! Já jsem celkově proti tomu, aby kočky chodily bez dozoru ven nebo mimo zabezpečený 
pozemek. Jsem díky tomu velkým trnem v oku lidem, kteří své kočky pouští s tím že je to pro  ní 
nejlepší,  ale já vždy říkám dítě ani psa samotné taky ven nepouštíte tak proč kočku ano? Pokud se 
jedná o kočku, která není primárně určená k tomu, aby okolo domu lovila škůdce, a jedná se o kočku 
mazlíčka, tak jí tím vystavujeme celé řadě smrtelných nebezpečí, jako jsou auta, nemoci, jedovaté 
nástrahy a hlavně zlí lidé, kteří kočkám cíleně a s potěšením ubližují. Taková ztráta mazlíčka je vždy 
bolestná. Možná si někdo myslí, že držím kočky jako ve skleníku, ale podívejte se kolem sebe. Útulky 
jsou přeplněné kočkami, protože lidé nekastrují a na každém druhém sloupu visí plakát, že se ztratila 
taková a taková kočka a velká část z nich se již nenajde, a to je dlouhodobě neudržitelný stav. Pokud 
má kočka dostatek krmení dostatek pohybu a tepla, tak opravdu nepotřebuje vymetat ulice. 
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Psí psycholog Rudolf Desenský: Bití psa není 
vhodný způsob, jak psa něčemu naučit 

 Jaký byl nejsložitější 
případ této série? 
 
Nejsložitější případy jsou vždy 
takové, kdy lidé očekávají, že 
se mávnutím kouzelného 
proutku vyřeší jejich problém 
se psem a potom hledají 
důvody, proč něco nejde.  
 
Existuje ve výchově psa 
případ, kdy jsou 
odůvodněné fyzické tresty? 
 
Fyzické tresty ve smyslu bití 
psa není vhodný způsob, jak 
psa něčemu naučit. Jediné, 

kdy je nutno fyzicky zasáhnout, je například případ, kdy pes míní třeba někoho pokousat. Ovšem i 
v tomto případě je vždy lepší psu tzv. „dupnout na brzdu“, než ho bít. 
 
Stalo se Vám někdy, že byste dostal neřešitelný problém, jak jste potom postupoval? 
  
Neřešitelné případy jsou tehdy, kdy mne navštíví člověk se psem, na kterého fyzicky nebo duševně 
nestačí. Obvykle se jedná o psy těžší, než je člověk, nebo výrazně temperamentnější, než na kolik 
jeho majitel stačí. V těchto případech je pro všechny zúčastněné, když se psu najde nový domov, 
kde si s ním poradit dokáží. 
 
Svým psům v pořadu říkáte chůvičky. Jakým způsobem Vaše spolupráce s nimi při výchově 
komplikovaných případů vypadá? 
 
Pokud se pes, který k nám přijde, hodně bojí, umí ho uklidnit. Zvláště ty mladé zvládají i rozehrát, 
čímž se výrazně uvolní. Psy agresory umí zase naopak trochu zmírnit. Psy, které mám v mikroazylu, 
pomáhají učit všemu potřebnému, jako je chodit správně na vodítku, nechat se snadno přivolat a 
podobně. 
 
Jaký je podle Vás hlavní rozdíl v přístupu k výchově mezi normálními mazlíčky a 
asistenčními a služebními psi vůbec? 
 
Pracovní psi pro specifický účel se musí učit všemu důležitému už odmalička. Především musí 
perfektně zvládat potřebný výcvik. Běžní psy v rodině si vystačí s dobře zvládnutou socializací a 
výchovou. 
 
V povánoční době končí hodně darovaných psů v útulcích, když už se pes takto dostane 
k někomu, kdo ho nezvládá, existuje nějaká lepší varianta?  
 
Žijeme v konzumní době, kdy lidé chtějí vlastnit, cokoli se jim líbí, aniž by přemýšleli zeširoka nad 
všemi aspekty. Pořád ještě mnoho lidí nepochopilo, že pes má pocity. 
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Do jaké míry je psí psychologie podobná té lidské? 
 
Někteří klienti mi říkají, že moje metodika výchovy psů funguje i při výchově jejich děti. To jistě o 
něčem hovoří. 
 
Jak se koukáte na soužití psů a koček v jedné domácnosti? 
Jestliže je soužití jakýchkoli domácích zvířat člověkem správě organizované, je to super. Problém 
nastává například ve chvíli, kdy pes vyrůstá od štěněte se spoustou koček a nedostane se do 
kontaktu s jinými psy. Pak se totiž nebude umět domluvit s jinými psy a oni ho budou vnímat jako 
„blázna“. 
 
Které psí plemeno je podle vás nejinteligentnější?  
 
To se nedá až tak zobecňovat. Pro někoho je inteligentní pes, který umí člověka v lecčem kopírovat, 
jiní dávají přednost tomu, když pes bez velké námahy člověka udělá, co po něm člověk chce a bude 
to opakovat do padnutí. Pro mne osobně jsou inteligentní ti psi, kteří umí spíše ovládat člověka a umí 
ho něčemu naučit. 
 
Kde leží limity psa ve smyslu, co dokáže pochopit a co už ne? 
 
Pes pochopí téměř vše, co mu předvedete, nebo mu nějakým způsobem napovíte, o čem konkrétně 
je řeč. Rozhodně nerozumí mluvenému slovu, které nelze předvést. Zkuste například názorně 
předvést slovo „nesmíš“. 
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Anotace prvních šesti epizod 
 
 
 

1. díl Problematická Sisi a zlobivá Míša 
 

Mladí podnikatelé Míša a Michal spolu 
žijí v krásném novém bytě. Součástí 
jejich rodinné idylky je roztomilá kočka 
Sisi, která jim ovšem značně 
znepříjemňuje život. Záchod nezáchod, 
močí, kde se jí zachce. Psí slečna Míša 
bydlí se svými páníčky Jaroslavem a 
Martinem v panelákovém bytě. 
Značkuje domácí prostředí vždy, když 
odejdou do práce. Venku se snaží Míša 
prezentovat jako velký bojovník, takže 
každá procházka už dopředu zavání 
průšvihem. Klára odhalila kočičí problém 
poměrně rychle. Poradila majitelům 
jednoduchý prostředek na odstranění 

zápachu a recept na doma vyrobenou dezinfekci. Ruda zase hned poznal, že fenka Míša se hrozně 
bojí. Její útoky znamenají, že se snaží zabít zdroj svého strachu. Špatná socializace, nevhodné 
vodítko a nulový respekt. Začít musí hlavně převýchova obou páníčků. Močení však může být 
zdravotní problém, takže je nezbytná návštěva veterináře. 
 

2. díl Rozhádané Leontýna a Kleopatra a temperamentní Kody a Elba 
 
Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Oba případy tohoto dílu ukazují pravý opak. Milovnice koček 
Kamila je typický majitel, který podřizuje svůj život kočkám. Sama říká, že žije u svých koček. Velmi 
klidná Leontýnka a dominantní Kleopatra jí i jejímu synovi Arturovi značně komplikují život. Neustále 
se perou a ničí svým škrábáním celý byt. Sympatičtí manželé Šumberovi mají dva psy. Starousedlice 
Elba a mladý Kody svým štěkáním na všechno a na všechny dosáhli toho, že manželé raději nejezdí 
spolu na chatu, jen aby měli klid. Klára definovala problémy s kočkami velmi přesně. Kamila musí 
začít sama u sebe a dát svým miláčkům více svobody. Náprava se neobejde bez změny interiéru a 
větší pozornosti Leontýnce i Kleopatře. Ruda panu Stanislavovi nedává velkou šanci s výchovou 
Kodyho. Seznámení s Rudovými chůvičkami proběhlo ve stylu "přežít". Nevhodné vodítko, na kterém 
jsou oba psi, je jen ten nejmenší problém. Nejdůležitější je komunikace jako taková, kde vodítko je 
jen nástrojem. Úkoly jsou jasné, i když pro pana Stanislava nebudou vůbec jednoduché. Snad nás 
překvapí.   
 

3. díl Znesvářené Jasmínka, Sissi a Abigail a uštěkaní Máša a Jýchym 
 
V tomto dílu diváci uvidí kočičí gang, který si za každé situace vyřizuje mezi sebou účty. Tím, že 
kočky přicházely do rodiny postupně, příchodem nové se vždy rozpoutal boj o teritorium.  Korunu 
všemu nasadila bojovnice Abigail, která rozbila vztahy úplně. Lucie a její partner doufají, že jim Klára 
pomůže nastolit v domácím prostředí harmonii. Paní Dáša se stará o dva pejsky s pohnutým osudem. 
Mášenka je velice bázlivá a Jáchym je slepý. Péče o ně se stala pro Dášu životním posláním. 
Rudovým úkolem bude této partě s mnoha problémy usnadnit život. Klára velmi rychle rozpoznala, 
kdo je v rodině pánem. Je to překvapivě někdo jiný, než si Lucie celou dobu myslí. Dostala od Kláry 
celkem jednoduché úkoly a zhostila se jich skvěle. Ruda po příjezdu Dagmary postupuje velmi 
opatrně, protože nechce pejsky svými chůvičkami vyděsit. Ukazuje se, že je třeba změnit 
komunikaci, tón hlasu i doteky paní Dagmary. 
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4. díl Zamilovaný Čaky a znepřátelené Queen a Daisi 
 
Libuše a Ladislav bydlí v novém bytě necelý rok. Společnost jim dělá rozkošný koucourek Čaky. Ten 
se však pravděpodobně zamiloval do sousedčiny yorkshirky Betynky. Od jejich seznámení se Libuše s 
Ladislavem pořádně nevyspali, protože Čaky neustále hlídkuje u dveří a velmi intenzivně mňouká. 
Paní Marie žije se svým manželem na vesnici v rodinném domku se čtyřmi malamuty a jedním 
kocourem. To už je poměrně velké zvířecí komando se spoustou problémů. Tím zásadním je 
nesnášenlivost fenek Daisi a Queen. Majitelka musí neustále dávat pozor, aby byly oddělené, což 
samozřejmě není vůbec jednoduché. Klára přijíždí do Nymburka s tím, že o lásku mezi kocourem a 
fenkou asi nepůjde. Úkol, který zadala, byl zdánlivě jednoduchý. Nedělat nic a koupit si špunty do 
uší. Ruda odhalil příčinu nevraživosti obou fen prakticky hned, jak vystoupily z auta. Malamut jako 
méně domestikované plemeno se chová pudově a není tolik společenský. Vůdcem smečky je ovšem 
vždycky člověk, který se musí naučit základním komunikačním dovednostem, aby jeho povely ve 
smečce fungovaly. 
 
 

5. díl Značkující Čičák a štěněcí Barunka 
 
Sympatičtí manželé Bímovi žijí spolu se dvěma roztomilými kočkami v útulném pražském bytě. 
Idylické soužití se postupně stává čím dál méně snesitelným. Kocour Čičák se rozhodl nepříjemně 
značkovat v kuchyni. Snad naše specialistka Klára brzy důvody kočičích manýrů odhalí. Psí příběh je 
dnes úplně z jiného soudku. Tady žádný problém ještě nenastal. Ruda má za úkol naučit známého 
pražského kavárníka Ondřeje Kobzu, jak správně vychovávat štěněčí holku Barunku. Ta se chová 
jako každé normální štěně. Všechno rozkouše. Močí, kde ji napadne. Vodítko je pro páníčka i Báru 
spíš na obtíž. Dozvíme se základní pravidla, jak si správně vybrat štěně, že socializace je důležitá již 
od raného věku, ale i další důležité informace potřebné pro výchovu psího parťáka. Klára odhalila u 
Čičáka zdravotní problém s ledvinami. Kocourek se postupně léčí a jeho močení v kuchyni přestalo. I 
Ruda je dnes spokojen. Uvidíte, že i bohém může být pilným žákem. Barunčinu pubertu hravě 
zvládne. Dokonce se rozhodl pořídit jí kamaráda. 
 
 

6. díl Plachý Zohan a nezkrotný Nathaniel 
 
Kocourek spolu s psíkem dělají společníky paní Marii, která s nimi žije v děčínském panelákovém 
bytě. Kocour Zohan močí, kde ho napadne, škrábe zeď v kuchyni i nábytek v obýváku. Psí kámoš 
tomu jen laxně přihlíží. Klára říká, že močení koček v bytě může být i pozitivní. Umíte si to vůbec 
představit? Když přijela za Zohanem, vypadalo to, že se kocour vypařil. Tušil snad, co se bude dít? 
Klára jasně poznává, proč Zohan takhle vyvádí. Chybí mu hračky a schovky. Maltézáček Naty je také 
pěkné kvítko. Vynucuje si pozornost své majitelky Lucky tím nejhorším možným způsobem. Dělá 
loužičky v bytě a útočí na každého, koho na procházkách potkají. Ruda vidí absolutní anarchii hned 
po Lucčině příjezdu do Brlohu. Je jasné, že hlavním problémem bude socializace a hned potom 
komunikace. Lucka Rudu poslouchá, ptá se, zkrátka má ty nejlepší předpoklady Natyho napravit. 
Lucie se podle Rudových pokynů snažila pracovat s Natym každý den, ale i ona bude muset ještě 
zabrat. Bude to chtít delší čas a trpělivost. 
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Kočka není pes 
 
režie: Roman Petrenko, Jiří Madle, Ivo Macharáček, Zbyněk Fiala 
výkonná producentka OPF: Zuzana Konrádová 
výkonný producent ČT: Jiří Vlach 
komentář: Marek Holý 
kreativní producentka: Alena Müllerová 
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