
Srí Lance jsme toho v poslední
dobû sly‰eli hodnû. BohuÏel
s v˘‰e uveden˘mi lichotiv˘mi pfií-

vlastky mûly zprávy, které se na nás pfied
pár mûsíci hrnuly z rozhlasu a z televize,
jen málo spoleãného. Srí Lanka totiÏ
patfií k zemím nejvíce zasaÏen˘m niãi-
v˘m tsunami, které se pfies tuto ãást svû-
ta pfiehnalo koncem loÀského prosince.
Obrazová zpravodajství a novinové
reportáÏe v lidech po celém svûtû i u nás
vyburcovaly obrovskou vlnu solidarity.
Ale jak uÏ to tak b˘vá, sejde z oãí, sejde
z mysli, média nás zahlcují dal‰ími a dal-
‰ími aktuálními událostmi a jen obãas
utrousí nûco v tom smyslu, Ïe postiÏené
zemû uÏ se vzpamatovaly z nejhor‰ího,
v‰echno je tam témûfi jako dfiív, jen
turisti ne a ne jezdit. A tak jsme si fiekli:
proã nevyrazit na dlouho plánovanou
zámofiskou dovolenou právû na Srí
Lanku? Ostrov je to pr˘ krásn˘ a je‰tû
nás bude hfiát dobr˘ pocit, Ïe pomÛÏe-
me nastartovat k˘Ïen˘ návrat EvropanÛ
do nûkdej‰ího turistického ráje.

TURISTICK¯ RÁJ BEZ TURISTÒ 
Zamûfiení a rozsah odborného kynolo-
gického ãasopisu bohuÏel nedovolují

podrobnûji se vûnovat samotnému ost-
rovu, byÈ by si to sebevíc zaslouÏil.
Nádherná pfiíroda, dochované starovûké
památky, usmûvaví a vstfiícní lidé i pfiíz-
nivé ceny snad budou dostateãn˘m
lákadlem pro návrat turistÛ, kter˘ jedin˘
mÛÏe vrátit Ïivot v tûÏce postiÏen˘ch
pobfieÏních oblastech do normálních
kolejí a pomoci postavit hospodáfiství
ostrova znovu na nohy. BohuÏel zatím
k niãemu podobnému nedochází, po-
tkat bûlocha ve vnitrozemí je je‰tû vzác-
nûj‰í neÏ setkat se s ãernochem na ães-
ké vesnici. Pro nás, ktefií jsme na Srí
Lanku pfiijeli pfiedev‰ím za pfiírodou a za
zvífiaty, byl ov‰em tento palãiv˘ místní

problém spí‰e v˘hodou. Získali jsme
jedineãnou moÏnost poznávat ostrov na
vlastní pûst, bez negativního ovlivÀování
masovou turistikou a naopak za spolu-
práce místních obyvatel, vdûãn˘ch za
kaÏdého cizího náv‰tûvníka. A také více
proniknout do bûÏného Ïivota lidí na Srí
Lance. Jeho samozfiejmou souãástí jsou
zvífiata, a mezi nimi i psi. 

NEVIDITELNÍ PSI? 
Vztah SrílanãanÛ k domácím zvífia-
tÛm vãetnû psÛ je pro Evropana 
zvlá‰tní a na první pohled tûÏko po-
chopiteln˘. Psi jsou na Srí Lance v‰u-
de: na ulicích, na pláÏích, na silnicích,
na skládkách, v restauracích, v obcho-
dech i ve volné pfiírodû... Pfii-
nejmen‰ím dva tfii psi se povalují
prakticky u kaÏdého domu, aÈ je to
chatrã spletená z palmov˘ch listÛ,
nebo honosné patrové sídlo ve mûstû.
Îijí v tûsné blízkosti lidí, ale pfiesto
neÏijí s nimi. 
Lidé na Srí Lance se totiÏ tváfií, jako kdy-
by psi neexistovali, nebo jako kdyby je
pfiinejmen‰ím nevidûli. Nikdy, opravdu
nikdy (a to jsme se posléze právû na
tuto okolnost vyslovenû zamûfiili), jsme
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Jak Ïijí psi v tropech 

PSÍ ŽIVOT v ráji
Slza kanoucí z oka Indie. Záfiící zemû. Perla Indického oceánu. Poslední ráj. To v‰echno jsou
pfiímûry, které b˘valy spojovány se Srí Lankou, tropick˘m ostrovem v jihov˘chodní Asii. 

O

V‰udypfiítomné horko pfies den
udolá i odoolné místní psy 
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nevidûli, Ïe by kdokoliv z místních lidí
psa tfieba jen oslovil, natoÏ pohladil,
podrbal za uchem, nebo dokonce nakr-
mil. Jen jednou jsme zahlédli jakéhosi
mladého muÏe, jak hladí psa, ale po
bliÏ‰ím prozkoumání vy‰lo najevo, Ïe se
jedná o Ameriãana tmavé pleti. 
Pravda, z nûãeho ti psi Ïivi b˘t museli,
ale kdyÏ jsme se zkou‰eli zeptat pfiímo
domácích, v jejichÏ blízkosti Ïili, zda je
krmí, zpoãátku vÛbec nechápali, na co
Ïe se jich to ptáme (jen v oãích mûli
nechápav˘ v˘raz: Proã bychom to pro-
boha mûli dûlat?), a posléze odpovûdûli
jasn˘m „No!“
Srílanãané zfiejmû psu kÛrku nepodají.
V jejich prospûch budiÏ fieãeno, Ïe vût‰i-
na z nich je ráda, kdyÏ dokáÏe jakÏtakÏ
zasytit alespoÀ ãleny své vlastní rodiny.
Navíc je tamní strava velmi chudá aÏ
spartánská, v˘raznû kofienûná a její slo-
Ïení je pfieváÏnû vegetariánské. Národní
srílanské jídlo, které spolu s tropick˘m
ovocem tvofií pilífi (pro mnohé jedin˘)
místního jídelníãku, je „rice & curry“,
tedy vafiená r˘Ïe doplnûná spoustou
mistiãek s více nebo ménû, ale vÏdy páli-
v˘mi zeleninov˘mi pfiílohami od du‰ené
mrkve pfies fiepu se strouhan˘m koko-
sem aÏ po vût‰inu exotick˘ch a nám
neznám˘ch rostlin. Jen nûkdy tvofií jed-
nu z mistiãek také rybí nebo drÛbeÏí

curry, coÏ obná‰í dvû tfii sousta masa v –
jak jinak – velmi pikantní – omáãce. Tedy
strava pro psy nic moc. 
Pfiesto nûktefií psi, zvlá‰tû ti, ktefií Ïili
poblíÏ ubytovacích a restauraãních zafií-
zení, byli v dobré kondici, mûli slu‰nou
srst a Ïádné zjevné zdravotní potíÏe.
Tento fakt jsme pfiisuzovali tomu, Ïe
strava v mezinárodních hotelích je pfiece
jenom evrop‰tûj‰í, a navíc turisté mívají
k domácím zvífiatÛm vstfiícn˘ vztah, litu-
jí je a zahrnují pamlsky od stolu i zbyt-
ky. Ostatním nezb˘vá neÏ se Ïivit tím, co
najdou vyhozené za domy a na smeti‰-
tích, pfiípadnû co si sami uloví. Místní
psi poÏírají hmyz, chytají my‰i, vidûli
jsme je pytlaãit v rezervacích, v nouzi
nepohrdnou chlebem ani kouskem pa-
páji ãi ananasu. Vítan˘m zdrojem potra-

vy pro nû jsou mistiãky, které místní
s oblibou pfiiná‰ejí k Buddhov˘m
a jin˘m sochám a jeÏ b˘vají plné ochu-
cené r˘Ïe, oslazen˘ch sójov˘ch bobÛ
apod. O nû ov‰em psi ãasto musí svést
rovnocenn˘ souboj s opicemi, které na
nû mívají rovnûÏ zálusk. 

ZVÍ¤ATÒM SE NEUBLIÎUJE!
Neradi bychom, aby ve vás po pfieãtení
tûchto fiádek vznikl dojem, Ïe Srí-
lanãané psy nemají rádi, nebo Ïe je
dokonce pronásledují, jak jsme toho
bûÏnû svûdky v zemích jiÏní Evropy. Je
to úplnû jinak. Místní lidé chovají ke
v‰em zvífiatÛm, domácím i divok˘m,
respekt a úctu. Tolerují je, aÈ jsou kde-
koliv, nekfiiãí na nû, neházejí po nich
kamením ani je slovnû nezahánûjí. Psi
se ãasto povalují po pláÏích, procházejí
mezi stoly tfieba i v lep‰ích podnicích.
Zatímco místní prodavaãi a nabízeãi
v‰eho moÏného, Ïebráci a podobnû
mají vstup na zahrady hotelÛ zapovû-
zen, psi se bûÏnû chladí ve stínu pod
lehátky, na kter˘ch se opalují hoteloví
hosté. Na Srí Lance je spoleãensky
naprosto nepfiijatelné jakkoliv ublíÏit
zvífieti. Místní fiidiãi jsou schopni pá-
chat vskutku sebevraÏedné kousky, aby
se vyhnuli psÛm procházejícím, posedá-
vajícím i polehávajícím na silnicích.
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Pes
v tropickém
ráji. Îivot
v nûm je 
ale pro nûj
dost tvrd˘...,

Setkání se psem na vrcholu posvátné
Adamovy hory. I tam se dá loudit...
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I kdyÏ komunikace jsou zde pfieplnûné
a dopravní vfiava nepopsatelná, nikdy
jsme nespatfiili nikde leÏet mrtvého psa
nebo koãku (kter˘ch je ov‰em na ostro-
vû podstatnû ménû neÏ psÛ). Vzpo-
mínali jsme, Ïe kdyÏ se u nás vypravíme
o víkendu na chatu pár kilometrÛ za
Prahou, málokdy se nám stane, Ïe
bychom nenarazili alespoÀ na jednu
zvífiecí mrtvolku. Jak je to moÏné? Kde
se bere neuvûfiitelná ohleduplnost míst-
ních lidí vÛãi zvífiatÛm? 
Odpovûì je kupodivu docela jednodu-
chá – buddhismus. Toto neagresivní,
tolerantní náboÏenství, které na Srí
Lance pfievládá, zapovídá jakkoliv ubli-
Ïovat Ïiv˘m tvorÛm, natoÏ je zabíjet.
V praxi to jde dokonce tak daleko, Ïe
mnoho buddhistÛ patfií mezi úplné
vegetariány, protoÏe je pro nû nepfiijatel-
né, aby kvÛli prchavému chuÈovému
proÏitku pfii‰el o Ïivot Ïiv˘ tvor.
Tolerance Ïiv˘ch tvorÛ jde napfiíã celou
Ïivoãi‰nou fií‰í, zahrnuje stejnû zvífiata
domácí jako divoká, ne‰kodná, i velmi
nebezpeãná, jako jsou tfieba jedovatí
hadi. Zajímavé je, Ïe Ïivoãichové si
z toho za dlouhá staletí a tisíciletí doká-
zali vzít ponauãení v tom smyslu, Ïe ãlo-
vûk pro nû nepfiedstavuje Ïádné nebez-
peãí. Zvífiata na Srí Lance jsou proto
mimofiádnû klidná, pokojná, i ta divoká
pÛsobí ochoãenû a krotce. Také psi jsou

sebevûdomí, nelekaví, a pÛsobí vyrovna-
n˘m dojmem. I kdyÏ nemají na rÛÏích
ustláno a musí tvrdû bojovat, aby neu-
mfieli hlady, stresÛ spojen˘ch s proná-
sledováním a tr˘znûním jsou u‰etfieni. 

MEZI RIDÎBEKEM A BASENÎIM 
Jací psi vlastnû na ostrovû Ïijí? Sa-
mozfiejmû nelze hovofiit o zcela jednot-
ném ostrovním typu, nicménû nûkteré
spoleãné rysy pozorovat lze. V naprosté
vût‰inû se jedná se o psy stfiední veli-
kosti, s velmi krátkou srstí, klínovitou
hlavou, mírnû ze‰ikmen˘ma oãima a za-
toãen˘m ocasem. Ze v‰ech mezinárod-
nû uznan˘ch plemen mají urãitû nejblí-
Ïe k páté skupinû, tedy k primitivním
plemenÛm. Vzhledovû se pohybují
nûkde mezi thajsk˘m ridÏbekem (ov-
‰em ridÏ jsme u Ïádného z nich neza-
znamenali) a africk˘m basenÏim. I kdyÏ
jsou ménû u‰lechtilí a vzhledovû vyrov-
naní neÏ evrop‰tí pfiedstavitelé tûchto
plemen, které jsme zvyklí vídat na
v˘stavách, shodné rysy jsou nepopira-
telné a nápadné na první pohled. 
Jednotlivé lokální populace b˘vají uce-
lenûj‰í a vyrovnanûj‰í. ProtoÏe jsme
témûfi kaÏdou noc na‰eho ãtrnáctiden-
ního pobytu trávili na jiném místû, mûli
jsme dobrou moÏnost k porovnávání
jednotliv˘ch místních psích komunit.
Na severu v Trincomalee nám byli nevtí-
rav˘mi prÛvodci ãerní psi s pálením,
vzdálenû pfiipomínající kelpie, ve staro-
vûkém mûstû Annuradhapufie jsme se
ãastûji setkávali se psy barvy dinga, tedy
plav˘mi aÏ ãerven˘mi. Narazili jsme
v‰ak i na psy strakaté, nejãastûji bílo-
ãervené. Jen zcela v˘jimeãnû, odhadem
v jednom pfiípadû ze sta, jsme spatfiili
psa, kter˘ se nûjak v˘raznû vymykal:
buì del‰í srstí, nebo v˘raznû vy‰‰í nebo
naopak niÏ‰í postavou. 
Vrtá vám hlavou, s kolika ãistokrevn˘mi
psy jsme se na Srí Lance setkali? Tak to
vám mohu fiíci naprosto pfiesnû: s jed-
ním jedin˘m. KdyÏ jsme dojídali veãefii
na osamûlé farmû v dÏungli prostírající
se pod bájnou skálou Sigiriya, náhle

kde se vzal, tu se vzal, objevil se u na‰e-
ho stolu statn˘ dobrman. I kdybychom
se v plemenech psÛ vÛbec nevyznali,
jeho velikost a obojek na krku by nás
upozornily, Ïe nemáme ãest jen tak
s nûk˘m. Pes si poãínal velmi suverén-
nû, jasnû si ‰el za sv˘m cílem, kter˘
spatfioval v konzumaci zbytkÛ od stolu,
ale jinak se zrovna pfiátelsky neprojevo-
val. I kdyÏ kynologická ãást na‰í v˘pra-
vy zÛstala v klidu a poukazovala na to,
Ïe dobrmani zpravidla neb˘vají tak
nebezpeãní, jak vypadají, zbytek to úpl-
nû neuklidnilo a veãefie pod pfiísn˘m
dobrmaním pohledem probûhla v po-
nûkud nervózní atmosféfie. Teprve ãí‰-
ník, kter˘ se dostavil pro na‰e talífie
a citlivû vypozoroval napûtí u stolu, se
nám nejprve omluvil úklonou s rukama
sepjat˘ma na ãele, a vzápûtí zmizel, aby
pfiivedl psova pána. Jak se dalo oãeká-
vat, nebyl to nikdo z místních, ale
Angliãan, kter˘ pob˘val na vedlej‰í far-
mû a alkoholem se veãer rozjafiil nato-
lik, Ïe psa spustil z oãí. 
Pokud tedy na základû vlastní zku‰e-

nosti mÛÏeme soudit, chov ãistokrev-
n˘ch psÛ zatím na Srí Lance kofieny
nezapustil. Zato zapálen˘ ‰lechtitel, kte-
r˘ by se rozhodl podchytit místní psí
populaci a vytvofiit z ní nové plemeno
„cejlonského psa“, by mûl velkou ‰anci
na úspûch. AÈ uÏ jste pfiíznivci psÛ,
nebo v‰ech zvífiat bez rozdílu, aÈ vás
zajímají historické památky, nebo se jen
rádi povalujete u teplého mofie, aÈ hle-
dáte o své dovolené pfiedev‰ím odpoãi-
nek, nebo nev‰ední a dobrodruÏné
záÏitky, Srí Lanka nikoho z vás nezkla-
me. Pfiijme vás s otevfienou náruãí, pro-
toÏe právû na náv‰tûvnících z ciziny
závisí její nejbliÏ‰í osud. I kdyÏ se zemû
teprve vzpamatovává z niãivého tsuna-
mi, vnitrozemí jím nijak poznamenáno
nebylo a má co nabídnout. 
Jen svého vlastního psa asi budete mu-
set protentokrát nechat doma. Jednak
je to tam dost daleko, jednak vlhké ved-
ro, které v tomto ostrovním ráji panuje,
by bûÏn˘ ãesk˘ pes asi pfiece jen sná‰el
dost obtíÏnû. Lea Smrãková
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Na péãi o svá ‰tûÀata jsou
srílanské psí matky úplnû samy

Jak Ïijí psi v tropech 

âervenobílé
zbarvení není
u srílansk˘ch
psÛ Ïádnou
vácností

Psi pijící pfiímo
z kohoutku
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