
dyÏ se jí kdysi dávno dostal do
ruky první atlas psÛ, vybrala si
leonbergra. Bez ohledu na to, Ïe

toto plemeno se u nás tehdy je‰tû nevy-
skytovalo, natoÏ aby se odchovávalo, byla
pfiesvûdãena, Ïe právû ono ji bude prová-
zet Ïivotem. A opût to vy‰lo. 
Impozantní leonbergr Archie je i v roz-
lehlé fieditelské kanceláfii nepfiehlédnutel-
n˘. Je jiÏ tfietím pfiedstavitelem svého ple-

mene v rodinû Dany Holeãkové, která
toto plemeno bez váhání oznaãuje za své
osudové. A to pfiesto, Ïe leonbergfii ne-
jsou zdaleka jedin˘mi psy, s nimiÏ mûla
bûhem svého Ïivota co do ãinûní. ·elmám
vãetnû tûch psovit˘ch totiÏ patfií i její pro-
fesionální zájem. Jako ãerstvû vystudova-
ná zooloÏka zaãínala pfied 23 lety ve dvor-
ské zoo právû u psÛ hyenov˘ch a v˘raznû
pfiispûla k nalezení „klíãe“, jehoÏ pro-

stfiednictvím se zaãaly je‰tû více dafiit
odchovy této vzácné a na rozmnoÏování
velmi problematické ‰elmy. První otázka
se tak nabídla témûfi sama. 
Jak je to vlastnû s va‰ím 
vztahem ke psÛm: první se 
vytvofiil k tûm divok˘m a pfies nû
k domácím, nebo to bylo naopak?
Je pravda, Ïe já jsem odmaliãka milovala
‰elmy - ale pes je pfiece ideálním repre-
zentantem ‰elmy pro domácnost! A tak
jsem netouÏila jen po tygrech, lvech
a leopardech, ale také po tom, aby mi
rodiãe dovolili mít vlastního pejska.
Vzdorovali dost dlouho, kdyÏ mi ale bylo
dvanáct, pfiece jen podlehli a povolili mi
‰pice. Od té doby mám po boku nûjaké-
ho psa pofiád. Prvního jménem Dili, kte-
r˘ ale záhy podlehl psince, i druhého
jménem Dick jsem samozfiejmû milovala
a poctivû se o nûj starala aÏ do jeho dva-
nácti let. Ov‰em od chvíle, kdy se mi
dostal do ruky tehdy u nás jedin˘ barev-
n˘ atlas plemen psÛ, jsem se rozhodla, Ïe
pfií‰tím m˘m psem bude leonbergr.
Teprve postupnû jsem zji‰Èovala, Ïe to
nebude tak jednoduché: leonbergfii u nás
v té tobû prakticky nebyli. Zaãala jsem
jezdit po v˘stavách, kde se tu a tam uÏ
zaãali nûjací objevovat, pfiedev‰ím z teh-
dej‰í NDR. Mnû se pak podafiilo získat
‰tûnû v roce 1984 z prvního úspû‰nû
odchovaného vrhu u nás. Byla to Asta
z Chuchelského záti‰í, doma jsme jí zaãa-
li fiíkat Leonarda. 
Ale zpátky k divok˘m psÛm. Tûm jsem
samozfiejmû zÛstala vûrná, pracovala
jsem s nimi jako odborn˘ provozní zoo-
log 12 let, a i kdyÏ se v posledních letech
jako fieditelka zoo samozfiejmû musím
zab˘vat i spoustou dal‰ích vûcí, smeãku
na‰ich psÛ hyenov˘ch stále alespoÀ zpo-
vzdálí sleduji a vûnuji se jí. Zrovna nedáv-
no vy‰la kniha Chov ohroÏen˘ch druhÛ
zvífiat v ZOO DvÛr Králové, kde shrnuji
v˘sledky na‰eho chovu hyenov˘ch psÛ za
uplynul˘ch 45 let.
Jste tedy ta nejpovolanûj‰í osoba,
která se mÛÏe vyjádfiit k mezi
kynology ãasto diskutované otázce:
nakolik se domácí psi vzdálili 
od sv˘ch divok˘ch pfiedkÛ?
Víte, ono by to bylo trochu jako srovná-
vat hru‰ky s jablky, to bychom museli
vzít spí‰ vlãí smeãku. Psi hyenoví jsou
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sice psovité ‰elmy, ale patfií k úplnû jiné-
mu rodu neÏ domácí psi. Mají pestfiej‰í
‰kálu zvukov˘ch projevÛ, jimiÏ se doro-
zumívají, ale jinak z hlediska etologické-
ho bychom na‰li mnoho styãn˘ch bodÛ,
mnohé projevy chování jsou u v‰ech
psovit˘ch ‰elem podobné. Obrovsk˘ roz-
díl ov‰em je, nebo by mûl b˘t v pfiístupu
k nim ze strany ãlovûka. Zatímco pfii cho-
vu a zvlá‰tû odchovu domácích psÛ pla-
tí, Ïe ãím více pozornosti jim ãlovûk
vûnuje a ãím více ãasu v jejich pfiítom-
nosti stráví, tím lépe, u psÛ hyenov˘ch je
to právû naopak. Pokud mají úspû‰nû
odchovávat ‰tûÀata, potfiebují b˘t v abso-
lutním klidu a co nejménû vyru‰ováni ze
strany o‰etfiovatele. Nûktefií o‰etfiovatelé
z fiad majitelÛ psÛ, ktefií k nám nastoupi-
li, s tím zpoãátku mûli problém, mûli pfii-
rozenou tendenci odchovy neustále sle-
dovat a kontrolovat, coÏ je z lidského
a pejskafiského hlediska pochopitelné,
ale u psÛ hyenov˘ch bohuÏel naprosto
kontraproduktivní. Ale to uÏ jsme se
dostali k odborné chovatelské problema-

tice a dnes jsme se pfiece se‰li hlavnû
kvÛli leonbergrÛm...
Máte pravdu. Proã jste si 
vlastnû vybrala zrovna je, 
kdyÏ na svûtû existuje na 
400 nejrÛznûj‰ích plemen?
Já si myslím, Ïe ani jedno není jako leon-
bergr. KdyÏ jsem si kdysi dávno vybírala
podle obrázkÛ v atlasu, leonbergr mi jed-
nak „padl do oka“, jednak mû zaujal zdÛ-
razÀovan˘ kontrast mezi jeho respekt
budícím zjevem a pfiátelskou povahou.
A absolutnû mû nezklamal! Na tu obrov-
skou velikost je to mazlíãek, kter˘ by se ze
v‰eho nejrad‰i schoulil páníãkovi v náru-
ãí. Je skrznaskrz spoleãensk˘, opravdu ne-
smírnû pfiátelsk˘ k lidem, prostû beránek.
Na rozdíl od mnoha jin˘ch velk˘ch psÛ to
není plemeno, které by nûkdy bylo ‰lech-
tûno pro sluÏební nebo lovecké úãely,
nikdy to nebyl ani pracovní pes, od poãát-
ku byl plemenem spoleãensk˘m. 
On by podle mého názoru ani nemûl b˘t
cviãen jako sluÏební psi, v Ïádném pfiípa-
dû se nedoporuãuje u nûj „podporovat
zlobu“, tedy agresivitu, jak se to na cviãi‰-

tích dûlá zejména pfii v˘cviku nûmeck˘ch
ovãákÛ, myslím, Ïe vhodn˘ není ani ná-
cvik obrany. Je to pfiece jenom hodnû vel-
k˘ a siln˘ pes a není radno ho dráÏdit ani
povzbuzovat v nûm útoãnost. 
JestliÏe leonbergr hlídá - a ná‰ Archie to
opravdu dûlá - pak pfiedev‰ím preventiv-
nû, svou obrovskou postavou. KdyÏ své
dva metry vztyãí do v˘‰ky u domovních
vrat, mÛÏu si b˘t jistá, Ïe jimi neprojde
ani ten nejotrlej‰í zlodûj. Pokud vyhod-
notí, Ïe to situace vyÏaduje, pfiidá i hro-
mov˘ ‰tûkot. Podle délky a intenzity ‰tû-
kotu vût‰inou dokonce poznám, kdo
pfiichází. Zpoãátku jsme na domû nemûli
zvonek a leonbergfii mi ho spolehlivû
nahradili. Pfiitom nikdy ne‰tûkají zbyteã-
nû a dokáÏou v tomto smûru pfiekvapivû
dobfie vyhodnocovat situaci. Tfieba vÏdy
na Velikonoãní pondûlí na dceru od ãas-
ného rána zvoní koledníci, ale ona neb˘-

vá doma. MÛj leonbergr Efendi a dnes
i Archie rychle pochopili, Ïe tûmhle „ná-
v‰tûvám“ není tfieba vûnovat pozornost -
a na zvonûní zvonku v tento den prostû
nereagují. Vlastnû ani nevím, jak poznají,
Ïe o Velikonoãním pondûlí se na zvonûní
u dvefií ne‰tûká. Faktem je, Ïe po zazvo-
nûní pfiijde pes ke mnû do loÏnice s táza-
v˘m pohledem, kde ho následnû ujistím,
Ïe se dál spí…
Dal‰í vûc, která mi na leonbergrech abso-
lutnû vyhovuje, je to, Ïe jsou stále jakoby
„nad vûcí“, klidní a v pohodû. Nijak
netouÏí po tom prohánût se nûkde na cvi-
ãi‰ti nebo se vûnovat nûjakému sportu.
Na rozdíl od mnoha jin˘ch psÛ nechtûjí
pracovat, chtûjí si v klidu a pohodû uÏívat
Ïivota za pfiítomnosti lidí, které mají rádi.
Myslíte si, Ïe leonbergr je
„venkovní“ nebo „bytov˘“ 
pes? Jak jsou ubytováni u vás? 
Co se t˘ãe fyzické stránky, leonbergrÛm
urãitû svûdãí pobyt venku. Jsou to velmi
otuÏilí psi s hustou srstí. To je ov‰em
pouze jedna stránka vûci. Ta druhá je, Ïe
bytostnû touÏí b˘t se sv˘mi lidmi. TakÏe
optimální situace pro nû je, kdyÏ mají
k dispozici zahradu s domem, kde jsou
trvale otevfiené dvefie a pes si mÛÏe sám
regulovat, kde mu je nejlépe. Já to fie‰ím
tak, Ïe pokud není nikdo doma, psi jsou
na zahradû, jakmile pfiijdeme, jdou psi
s námi dovnitfi a mají k dispozici cel˘
dÛm, dívají se s námi na televizi, mÛÏou
i do postele. KdyÏ byla dcera malá a ne-
chtûla chodit sama spát, leonbergr fun-
goval jako „psí chÛva“, doprovázel ji do
post˘lky a trpûlivû ãekal, aÏ usne. 
Nûco jiného je ale odchov ‰tûÀat. Zku-
‰enosti mû pfiesvûdãily o tom, Ïe leon-
bergry je zpoãátku nutno odchovávat
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v teple v bytû, protoÏe se rodí s pfiekvapi-
vû krátkou srstí a rychle prochladnou.
Pokud to nûkdo nerespektuje, dochází ke
ztrátám na ‰tûÀatech.
Vy ale nemáte jenom Archieho.
Domov s vámi sdílí také zlat˘ retrívr
Buddy. Jak jste pfii‰la k nûmu? 
On vlastnû patfií mé dcefii. Pofiídili jsme si
ho jednak na její pfiání, jednak proto, Ïe
tehdej‰í mÛj leonbergr Efendi byl jiÏ vel-
mi star˘. Jakmile Efendi ode‰el, bylo jas-
né, Ïe Buddy nemÛÏe b˘t sám, navíc se
ukázalo, Ïe nûkteré vlastnosti leonbergra
zlat˘ retrívr nenahradí. Po pravdû fieãeno,
zlodûji by nanosil v‰echny dostupné
pfiedmûty ochotnû sám na dvÛr… A tak
Buddy dostal mlad‰ího „skorobratra“, aby
mûl spoleãnost, kdyÏ nejsme doma. To se
dokonale naplnilo, protoÏe ti dva tvofií
neskuteãnû sehran˘ pár, panuje mezi
nimi absolutní souhra. RÛzné vûci se od
sebe uãí: tak tfieba Archie, kterému aport
(jako kaÏdému slu‰nému leonbergrovi)
nikdy nic nefiíkal, se od Buddyho nauãil
pfiiná‰et vûci. Teì se oba pfiedhánûjí, kdo
z nich mi první pfiinese baãkory - soutûÏí
tak o moji pfiízeÀ. Nikdy pfii tom ale mezi
nimi nedojde ke konfliktu, stejnû tak jsou
schopní Ïrát z misek vedle sebe, nebo
i z jedné misky. Oba jsou zcela mírumi-
lovní a neagresivní. 
Rozdíly mezi nimi ale pfiece jenom exis-
tují. Buddy je mnohem aktivnûj‰í, do v‰e-
ho se hrne, touÏí po dlouh˘ch procház-
kách, kde se bude nûco dít. To vyhovuje
dcefii, která je pfiece jenom mlad‰í a ve
vztahu ke psu aktivnûj‰í. Retrívr je také
ménû závisl˘ na jednom ãlovûku, miluje

v‰echny lidi bez rozdílu a obávám se, Ïe
by byl schopen s nûk˘m klidnû odejít
neznámo kam. Archie je také pfiátelsk˘,
ale ve vztahu k cizím lidem to má své hra-
nice, rozhodnû by s nik˘m neode‰el. Svoji
paniãku by nevymûnil za nic.
Pfiesvûdãila jsem se, Ïe kdyÏ je doma, sku-
teãnû hlídá. Buddy je prima pes, ale úplnû
jin˘ neÏ Archie. Leonbergfii tak i nadále
zÛstávají mou srdeãní záleÏitostí. 
Kolik jste jich vlastnû 
doposud mûla?
Zatím byli tfii: první uÏ zmiÀovaná Asta
ãili Leonarda, která mûla problémy s kry-
tím. Proto jsem pozdûji pofiídila Donalda.

Leonarda mûla dva vrhy, takÏe jsme si
uÏili radostí i strastí chovatele. Donald
fieãen˘ Efendi byl zajímav˘ mimo jiné
tím, Ïe se doÏil vûku 15 let, myslím, Ïe to
byl vÛbec nejvy‰‰í vûk, jakého se u nás
leonbergr doÏil. Majitelé velk˘ch plemen
mi jistû dají za pravdu, Ïe to je nûco zce-
la mimofiádného. 
V‰ichni na‰i leonbergfii byli skvûlí a utvr-
dili mû v tom, Ïe jsem si kdysi dávno na
poãátku nemohla vybrat lépe. 
Jak˘ vztah máte 
k organizované kynologii?
Jednoznaãnû kladn˘. Dfiíve jsem ráda jez-
dila po v˘stavách, dokonce jsme s kama-
rádkou kdysi samy zorganizovaly dvû
v˘stavy psÛ v Îirãi. Bavilo mû i odchová-
vat ‰tûÀata, i kdyÏ to byla velká práce.
Hodnû jsem se jim vûnovala, jsem hrdá
na to, Ïe se mi podafiilo odchovat v‰ech-
na ‰tûÀata.
Ov‰em od chvíle, co jsem nastoupila do
fieditelské funkce, uÏ na nic z toho ne-
mám ãas. Momentálnû se snaÏím jen
uchovnit Archieho, ale i to se v jeho pûti
letech jeví jako ãasov˘ problém. Nûjaké
v˘stavy jsme sice absolvovali, ale ne me-
zinárodní, a na bonitaci jsme se také je‰-
tû nedostali. Mrzí mû to, ale takov˘ je
Ïivot. âlovûk nemÛÏe mít v‰echno. Ale
alespoÀ jsem se v na‰í zoologické zahra-
dû, kam mají psi normálnû pfiístup, podí-
lela na zorganizování velkého setkání
leonbergrÛ. Se‰lo se jich tady na ãtyfiicet
a myslím, Ïe nejen pro úãastníky akce, ale
i pro náv‰tûvníky to byl úÏasn˘ záÏitek. 
Jste fieditelkou zoologické zahrady,
coÏ je ãasovû znaãnû nároãné
povolání, navíc jste cel˘ den
obklopená zvífiaty. Leckoho 
by mohlo napadnout, 
proã se s tím nespokojíte
a pofiizujete si je‰tû psy? 
Tak za prvé: jako fieditelka zoo bohuÏel
trávím vût‰inu ãasu v kanceláfii a jedná-
ním s rÛzn˘mi lidmi. S oblibou fiíkávám,
Ïe „zvífiata si dopfiávám za odmûnu“.
A za druhé není Ïádoucí, aby si zvífiata
v zoologické zahradû vytváfiela úzk˘
vztah k ãlovûku. Naopak se snaÏíme, aby
si co nejvíce zachovala své pfiirozené
instinkty. V zoo se v‰echno pfiizpÛsobu-
je zvífiatÛm, pes se naopak pfiizpÛsobuje
ãlovûku. Moji psi jsou skuteãnou sou-
ãástí mého Ïivota, jeho „ãistou radostí“,
abych vzpomnûla oblíbenou knihu Jana
·mída. V‰echno, co dûlají, mû baví,
pokládám to za potû‰ení a zpestfiení své-
ho Ïivota. Pes mi zkrátka dává to, co mi
divoké zvífie nikdy dát nemÛÏe. Je to
vztah jiného druhu.

S RNDr. Danou Holeãkovou 
rozmlouvala Lea Smrãková
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KdyÏ si stoupne na zadní, 
je Archie  vût‰í neÏ jeho paniãka
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