
právû zoo se dnes stávají ideálním
v˘letním cílem pejskafiÛ.
V posledních deseti letech totiÏ

mnohé z nich otevfiely své brány
majitelÛm psÛ i s jejich ãtyfinoh˘m
doprovodem. Byl to chytr˘, i kdyÏ odváÏn˘
tah. Chytr˘ proto, Ïe vût‰ina majitelÛ psÛ
zároveÀ patfií k velk˘m milovníkÛm zvífiat
a v ãastûj‰ích náv‰tûvách zoologick˘ch
zahrad mnoh˘m z nich bránila právû
nemoÏnost vzít s sebou jejich ãtyfinohého
pfiítele. KdyÏ se pejskafi rozhoduje, kam
vyrazit v sobotu nebo v nedûli na v˘let,
urãitû nebude chtít nechat svého psa
doma. A v zoo to navíc vût‰inu
psÛ nesmírnû baví!
Podle nûkter˘ch údajÛ dnes u nás vlastní
psa uÏ na 40 procent domácností. TakÏe
umoÏnûní vstupu lidem se psy mÛÏe

v˘raznû pozitivnû ovlivnit náv‰tûvnost
zoologick˘ch zahrad, nehledû na to, Ïe
i psi samotní patfií vût‰inou mezi
platící náv‰tûvníky.
Na druhé stranû si lze ov‰em bez velké
fantazie, jen pfii vûdomí toho, jaké tfiecí
plochy vznikají mezi pejskafii a nepejskafii
na ulicích a v parcích, pfiedstavit, Ïe
pfiítomnost psÛ v zoo by mohla zpÛsobit
i fiadu problémÛ: od ru‰ení zvífiat pfies
zneãi‰Èování upraven˘ch prostorÛ zahrady
aÏ po nevraÏivost ostatních náv‰tûvníkÛ.
Jistû i po zváÏení v‰ech uveden˘ch pro
a proti se stále více ãesk˘ch zoo rozhoduje

to zkusit. Z tûch velk˘ch byla první
vla‰tovkou zfiejmû zoo ve Dvofie Králové
nad Labem, která své brány otevfiela psÛm
uÏ v roce 1996. Ov‰em do nûkdej‰ího
koutku Ïivé pfiírody, pfiedchÛdce dne‰ní
Zoo Vy‰kov, pr˘ náv‰tûvníci se psy
polooficiálnû chodili uÏ pfied ãtyfiiceti lety!
Dnes mohou náv‰tûvníci se psy do sedmi
z patnácti ãesk˘ch zoologick˘ch zahrad.
Z miniankety, kterou jsme v nich provedli,
jasnû vypl˘vá, Ïe s náv‰tûvami majitelÛ se
psy v zoo vût‰inou nejsou v˘raznûj‰í
problémy, pfievaÏují kladné zku‰enosti
a Ïádná ze zahrad se nechystá toto
opatfiení zru‰it. Nûkde dokonce fiíkají, Ïe
náv‰tûvy se psy prospívají i samotn˘m
chovan˘m zvífiatÛm, která se ve sv˘ch
v˘bûzích a klecích trochu nudí a psi
náv‰tûvníkÛ pro nû pfiedstavují vítané

Prázdniny jsou dobou v˘letÛ: do pfiírody, na hrady, zámky, do muzeí – a také do zoologick˘ch zahrad.
V‰ichni vûdí, Ïe na‰e zemû se mÛÏe chlubit mnoha historick˘mi a kulturními pamûtihodnostmi, ale uÏ
zdaleka ne kaÏd˘ si uvûdomuje, Ïe u nás je také mimofiádnû velké mnoÏství zoo. Na tak malou zemi je
poãet 15 zahrad skuteãnû úctyhodn˘ – a to je‰tû hovofiíme jen o tûch vût‰ích a velk˘ch, sdruÏen˘ch v Unii
ãesk˘ch a slovensk˘ch zoologick˘ch zahrad, a zámûrnû opomíjíme men‰í soukromá zafiízení a zookoutky.

Kam psi mohou
Praha, DvÛr Králové, Olomouc, Vy‰kov,
Ústí nad Labem, Brno, Chomutov

Psi se pro
‰elmy v zoo
mohou stát
vítan˘m
zpestfiením

A

Kam se psem? Do zoo!

Aktuálně:
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zpestfiení. Velké ‰elmy, jako jsou tygfii,
lvi nebo gepardi, je dokonce povaÏují za
potenciální kofiist a procviãí si na ní
(za sklem) své lovecké schopnosti. To
rozhodnû nemÛÏe b˘t – pfii zachování
bezpeãnosti na obou stranách – na ‰kodu,
naopak „enrichment“ neboli obohacování

Ïivota zvífiat chovan˘ch v zajetí o zábavné,
motivující prvky, které je povedou k nûjaké
vlastní aktivitû, je dnes takfika módní
a rozhodnû rychle se rozvíjející
disciplínou. Samozfiejmû od psÛ mÛÏe
nûkter˘m zvífiatÛm chovan˘m v zoo hrozit
i urãité nebezpeãí, jak nedávno ukázal
pfiípad dvojice psích tulákÛ, ktefií se
podhrabali do zoo v Praze a o‰klivû
potrhali kozy kamerunské. Ov‰em to byl
v˘jimeãn˘ pfiípad psÛ zcela mimo kontrolu
ãlovûka – a u nich by samozfiejmû Ïádn˘
oficiální zákaz vstupu do zoo beztak
niãemu nezabránil, takÏe to nemÛÏe
b˘t argumentem proti.
Naproti tomu v zoologick˘ch zahradách,
kde to se psy dosud nezkusili, uvádûjí
mnoho dÛvodÛ, proã to nejde. Tak
napfiíklad v Plzni pr˘ mají fiadu otevfien˘ch
v˘bûhÛ, kde dochází k pfiímému kontaktu
lidí a zvífiat (lemufii, tamaríni), a se psem
by docházelo k neÏádoucím stykÛm, kter˘
by mohly skonãit vzájemn˘m zranûním ãi
traumatem. Ve Zlínû zase pfiipomínají, Ïe
jejich zoo netvofií jen expozice zvífiat, ale
i historick˘ park, kde by rÛzné psí kÛly,
pískovi‰tû, sbûrné ko‰e apod. pÛsobily
ru‰ivû. Obávají se také po‰kozování
chránûn˘ch dfievin a rostlin. Podle nich
navíc nelze zaruãit, Ïe pes není nositelem
infekãních onemocnûní nebo rÛzn˘ch
parazitÛ. Vût‰ina tamních expozic pr˘ je

bezbariérového typu – v˘bûh
ãasto ohraniãuje pouze Ïiv˘ plot, vodní
plocha apod. „Není tedy jednoznaãnû
vylouãena moÏnost kontaktu psÛ
s chovan˘mi zvífiaty. To platí obzvlá‰È
u velk˘ch plemen. I kdyÏ je bude mít
majitel na vodítku, vÏdy existuje moÏnost,
Ïe se pes vytrhne. Snadno pak mÛÏe dojít
k poranûní ãi usmrcení nejen chovaného
zvífiete, ale i samotného psa. Zákazem
vstupu psÛ se tak zoo snaÏí podobn˘m
nepfiíjemnostem, popfi. rÛzn˘m
stíÏnostem, samozfiejmû pfiedcházet,“
pí‰e se na internetov˘ch stránkách zoo.
S v˘jimkou slepeck˘ch a asistenãních psÛ
psi nesmûjí ani do zoologické zahrady
Ohrada u âesk˘ch Budûjovic a do
jihlavské zoo. V Jihlavû vám v‰ak po dobu
náv‰tûvy zoo alespoÀ nabídnou moÏnost
pejska doãasnû umístit do nûkterého ze
sedmi boxÛ, které jsou k dispozici
u vstupní pokladny starého vchodu do
ZOO. Psi nesmûjí ani do zoo v Hodonínû.
Tamní náv‰tûvní fiád se nezab˘vá bliÏ‰ím
vysvûtlováním, shrnuje to lapidárnû:
Není povoleno - jízda na kole, jízda na
koleãkov˘ch bruslích, vstup se psy.
I kdyÏ samozfiejmû jako kynologick˘
ãasopis drÏíme palce v‰em odváÏn˘m zoo,
které se rozhodly své brány otevfiít
i nejvûrnûj‰ím pfiátelÛm ãlovûka, jsme
daleci toho, abychom pran˘fiovali ty
ostatní. Faktem zÛstává, Ïe na otázku, zda
psÛm vstup do zoo umoÏnit ãi neumoÏnit,
se názory rÛzní i ve svûtov˘ch
zoologick˘ch zahradách, zdaleka ne do
kaÏdé vás se psem pustí. Víceménû
racionální dÛvody zaznívají na obou
stranách. Zdá se, Ïe nikoliv nepodstatn˘m
argumentem zÛstává i pro vût‰inu
vefiejnosti skryt˘, nicménû ãasto
rozhodující fakt: zda fieditel dotyãné zoo
nûjakého psa vlastní a sám se povaÏuje za
pejskafie. Vzhledem k tomu, Ïe se poãty
psÛ chovan˘ch v domácnostech a
pokládan˘ch za ãleny rodiny rok od roku
zvy‰ují a Ïe jejich spoleãensk˘ v˘znam tím
pádem stále roste, lze pfiedpokládat, Ïe
postupnû budou zoologické zahrady ke
psím náv‰tûvníkÛm více a více tolerantní.
NeÏ k tomu dojde, doporuãujeme vám
nav‰tívit alespoÀ tûch sedm ãesk˘ch zoo,
kde to jde uÏ teì. Shodou okolností jsou
mezi nimi i ty nejvût‰í a nejprestiÏnûj‰í,
takÏe vy ani vá‰ pes zklamáni urãitû
nebudete!

Zeptali jsme se
(odpovídají pracovníci oddûlení propagace
jednotliv˘ch zoologick˘ch zahrad)
1. Jak dlouho uÏ k vám mají pfiístup
náv‰tûvníci se psy?
2. Kolik lidí se psy k vám chodí? Pfiib˘vá
jich, ub˘vá, nebo je setrval˘ stav?
3. Jaké jsou va‰e dosavadní zku‰enosti?
4. Hodláte i nadále umoÏÀovat vstup
náv‰tûvníkÛm se psy, chystáte v tomto
smûru nûjaké zmûny?

Zoo Praha
1. JiÏ 5. rokem.
2. Poãet psích náv‰tûvníkÛ má rostoucí
tendenci: 2004: 9137, 2005: 9693,
2006: 10 030, 2007: 12 205
3. Tak jako v‰ude jinde záleÏí na tom, jak
se chovají lidé – v tomto pfiípadû tedy
majitelé psÛ. Musí respektovat pravidla
platná pro v‰echny jiné vefiejnû dostupné
objekty a prostory
Za dobu fungování tohoto opatfiení byl
pouze jeden váÏn˘ pfiípad, kdy rusky
hovofiící náv‰tûvníci nerespektovali zásady
slu‰ného chování a zdravého rozumu,
pfiekonali hrazení u v˘bûhu vlkÛ, od
kter˘ch je pak dûlilo jen pletivo, vlky
nalákali do bezprostfiední blízkosti
a krmili je zbytky od obûda, neuhlídali

svého psa (‰tûnû kokr‰panûla), které se
opfielo pfiedními packami o pletivo, vlci se
jej pfies drátûná oka zmocnili a zranili je
tak, Ïe ‰tûnû na místû uhynulo… Ironií
a smutn˘m dovûtkem je, Ïe tito neukáz-
nûní náv‰tûvníci dokonce zvaÏovali podat
na zoo trestní oznámení!... Jednoznaãné
svûdectví oãit˘ch svûdkÛ a závûr pfiivolané
Mûstské policie je v‰ak od toho odradil.
4. Ano, beze zmûn.
Na‰e upozornûní: Psi musí b˘t pod
kontrolou na vodítku, do pavilonÛ je jejich
vstup zakázán, pfied nimi jsou úvazy
a misky na pití, v areálu zoo jsou
rozmístûny papírové sáãky a ko‰e na psí
exkrementy. Je tfieba mít u sebe platn˘

Kam psi nesmûjí
PlzeÀ, Ohrada, Jihlava – ne, ale dává
k dispozici boxy, Hodonín, Zlín,
Ostrava, Liberec, Dûãín
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Pes musí b˘t vychovan˘
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oãkovací prÛkaz psa.
Psi vstup 20 Kã, roãní 100 Kã.

ZOO DvÛr Králové
1. Od roku 1996
2. Náv‰tûvníkÛ rok od roku pfiib˘vá. V roce
2002 k nám pfii‰lo 3503 psÛ, v roce 2003
4314 psÛ, 2004 uÏ 4227 psÛ, 2005 to bylo
5201 psÛ, 2006 4526 psÛ a v roce 2007
dokonce rekordních 6302 psÛ.

3. Zku‰enosti jsou dobré, náv‰tûvníci
respektují nafiízení a o psa se starají. Stalo
se pár pfiípadÛ, Ïe pes nûkoho kousl, ale to
je tak maximálnû jednou dvakrát za rok.
4. Urãitû, kladné zku‰enosti pfievaÏují.
Zatím se nic nemûní.
Na‰e upozornûní: Pro pejsky jsou
v areálu ZOO pfiipraveny psí napájeãky
a na v‰ech pokladnách soupravy na
exkrementy. Pes musí b˘t dobfie
ovladateln˘ a po celou dobu na vodítku.
Za psa se platí 30 Kã. MÛÏe i do restaurace
a do hotelu Safari (150 Kã). ZOO DvÛr
Králové jako zfiejmû jediná umoÏÀuje
psÛm pfiístup i do jednotliv˘ch pavilonÛ
(s v˘jimkou tûch, kde volnû poletují ptáci,
tj. Ptaãí svût, velká prÛchozí voliéra).

Zoo Olomouc
1. Psi u nás mohou doprovázet své pány
do zoo uÏ minimálnû ‰est let.
2. V loÀském roce u nás se sv˘mi pány
bylo 3471 psÛ a jejich poãet
se neustále zvy‰uje.
3. Zku‰enosti jsou dobré, obãas si stûÏují
rodiãe mal˘ch dûtí, Ïe potkávají v zoo
velké psy, ktefií nemají nasazen˘ náhubek,
a poÏadují, abychom tuto sluÏbu zru‰ili.
Majitelé psÛ si zase obãas stûÏují, Ïe na‰e
nafiízení, aby náhubkem byli opatfieni jen
psi, ktefií jsou vy‰‰í neÏ kokr‰panûl, je
diskriminující pro velké psy, ktefií jsou
mnohdy poslu‰nûj‰í neÏ ti malí. Zatím
nehodláme nic mûnit.
4. Ano. Zmûny se zatím nechystají. Jen
nádobu na vodu pro psy jsme zru‰ili,
protoÏe byla málo vyuÏívána. Náv‰tûvníci
dávají psÛm napít z vlastních nádob.
Na‰e upozornûní: Psi od velikosti
kokr‰panûla musí b˘t opatfieni náhubkem.
Vstupenka pro psa stojí 20 Kã, k ní
dostává majitel je‰tû sáãek na exkrementy.
MoÏnost zapÛjãení náhubku za zálohu
200 Kã. V zoo je také obchod s potfiebami

pro psy, kde si mohou náv‰tûvníci, ktefií
náhubek pro psa nemají, v sezonû koupit
nov˘.

Zoo Vy‰kov
1. Se psem se k nám mohlo vÏdy, jiÏ od
vzniku Koutku Ïivé pfiírody v roce 1965,
kter˘ byl pfiedchÛdcem dne‰ního
Zooparku Vy‰kov.
2. To vám nemohu pfiesnû zodpovûdût, za
psy se u nás neplatí, a tak není Ïádná
moÏnost zjistit jejich poãet.
Nesetkáváme se s vût‰ími problémy,
náv‰tûvníci dodrÏují náv‰tûvní fiád. Ve
velké mífie se na moÏnost náv‰tûvy se
sv˘m psem dopfiedu ptají telefonicky nebo
e-mailem.
Nemíníme dûlat v této vûci Ïádné zmûny
aÏ na moÏnost, Ïe umístíme do areálu
zooparku i dinoparku pro tuto skupinu
náv‰tûvníkÛ hygienické sbûrné sáãky.
Na‰e upozornûní: Psi mají vstup voln˘.
Tato zoo je spojena s útulkem, záchytné
kotce pro psy se nacházejí hned u zoo.
Pfiímo v zoo si tak mohou vyzvedávat psy
zájemci o psa z útulku. Jediné, co je tfieba
udûlat je, zajít do ZOO Parku do kanceláfie
(v pracovní dny v dobû od 8:00 do 15:00)

a tam vám pejsky ochotnû ukáÏou,
pfiípadnû vydají.

Zoo Ústí nad Labem
1. Psi mají do na‰í zoo pfiístup od roku
2003.
2. V loÀském roce (2007) to bylo celkem
1784 psÛ, tendence je jednoznaãnû
stoupající.
3. Zku‰enosti jsou vcelku dobré, majitelé
musí dodrÏovat urãité podmínky (pes na
vodítku, úklid exkrementÛ, zákaz vstupu
do pavilonÛ apod.). Jako v‰echno ostatní –
je to o lidech! Nûkter˘ majitel je ukáznûn˘,
nûkter˘ nechá psa bez vodítka a je‰tû se
pohor‰uje, kdyÏ dostane vynadáno. Obãas
si stûÏují nemajitelé psÛ, ktefií pfiijdou
tfieba s mal˘mi dûtmi, Ïe sem chodí velká
plemena bez ko‰íku apod. ZávaÏn˘ pfiípad
jsme ale Ïádn˘ nezaznamenali. Zpoãátku
byly problémy se slony, ktefií chodí po zoo

v urãitou hodinu s o‰etfiovateli na
procházku a byli ze psÛ vykulení (zvlá‰tû
z mal˘ch ‰tûkajících „ratlíkÛ“) a také
s lachtanem, kter˘ byl na psy zvûdav˘,
vidûl je pfies sklo a nechtûl cviãit. Ale po
nûjaké dobû si zvykli v‰ichni.
4. Zmûny nechystáme.
Na‰e upozornûní: Poplatek za psa
(na vodítku) ãiní 20 Kã.

Zoo Brno
1. Tuto sluÏbu jsme náv‰tûvníkÛm
umoÏnili od roku 2006.
2. Trend náv‰tûv se psy v zoo má
stoupající charakter, jen za uplynul˘ch pût
mûsícÛ leto‰ního roku jich pfii‰lo 1973
(za stejné období zoo nav‰tívilo 149 107
náv‰tûvníkÛ). Ve srovnání se stejn˘m
obdobím loÀského roku máme o témûfi
100 procent vy‰‰í náv‰tûvnost obecnû,
tedy i náv‰tûv se psy.
3. Ná‰ pfiístup se nám osvûdãil. Milovníci
psÛ jsou vût‰inou i pfiíznivci fauny jako
takové, a tak rádi vezmou své miláãky na
procházku do na‰í zoo. Dosavadní
zku‰enosti jsou vcelku velmi dobré, pes
musí b˘t pochopitelnû na vodítku
a splÀovat dal‰í pfiedepsaná pravidla, psi
napfiíklad nemají vstup do uzavfien˘ch
pavilonÛ ãi nûkter˘ch expozic, kde jsou
obzvlá‰tû plachá zvífiata.
4. Vstup se psy budeme náv‰tûvníkÛm
umoÏÀovat i nadále.
Na‰e upozornûní:
Vstupné za psa ãiní 20 Kã.

Zoopark Chomutov
Pfiijít mÛÏete i se psem za pfiedpokladu,
Ïe bude na vodítku a vût‰í
plemeno s ko‰íkem.
Text Lea Smrãková
Foto archiv jednotliv˘ch zoo
a Martin Smrãek
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Na náv‰tûvû v ZOO DvÛr Králové

Ve Vy‰kovû

V Zoo Ústí nad Labem
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