
to v‰echno pfiesto, Ïe Petr Fejk
není vystudovan˘ zoolog a zvífie-
tem jeho srdci nejbliÏ‰ím zÛstává

i po tûch letech stráven˘ch v zahradû jeho
pes: ãern˘ labrador Kuba.
Jak jste ke Kubovi vlastnû pfii‰el?
To bylo pár let pfiedtím, neÏ jsem pfii‰el
do praÏské zoo. Po psu jsem touÏil zhru-
ba od patnácti let, tehdy mû kynologie
opravdu chytila: zaãal jsem kupovat
kníÏky, jezdil po v˘stavách... Ze znalostí,
které jsem tehdy o psech naãerpal, ostat-
nû Ïiju dodnes. Tehdy jsem s rodiãi byd-
lel v paneláku v Mostû a pes vÛbec
nepfiicházel v úvahu, takÏe na splnûní
svého snu jsem si musel poãkat aÏ do
doby, kdy jsem se postavil na vlastní
nohy. Bylo to v období, kdy jsem vedl
praÏsk˘ rockov˘ klub Belmondo, a Kuba
mûl se mnou ty první tfii roky opravdu
‰Èastn˘ Ïivot. To víte, rockefii oÏívají
a kluby se otevírají aÏ veãer a v noci, tak-
Ïe pfies den jsem mûl na Kubu spoustu
ãasu a opravdu jsem se mu vûnoval.
V podstatû se ode mû nehnul. Ranní
a dopolední rituály byly orientovány na
nûj, veãer mû zase on doprovázel do

Belmonda a za zvukÛ rockové hudby,
která ho kupodivu nijak neru‰ila, tam
spokojenû proklimbal veãer. 
To v‰echno skonãilo s m˘m nástupem do
zoologické zahrady. Ta má pfiirozenû jin˘
rytmus neÏ hudební klub, fieditel pracuje
od rána vût‰inou aÏ do veãera, takÏe na
Kubu jsem mûl najednou málo ãasu.
Zpoãátku jsem byl proti tomu, aby si
zamûstnanci zoo do práce vodili své psy,
a samozfiejmû jsem musel jít pfiíkladem.
Kuba nemohl b˘t cel˘ den sám doma,
a tak jsem mu vyjednal, Ïe ho budu pfies
den nechávat na zahradû u znám˘ch
v Troji, ale nebylo to ideální a on nebyl
spokojen˘. KdyÏ jsem se více seznámil

s chodem zahrady, zjistil jsem, Ïe pfii urãi-
té úpravû reÏimu by pfiítomnost psÛ
na‰ich zamûstnancÛ nemusela vadit.
TakÏe dnes si své psy do práce bereme,
coÏ na vût‰inû pracovi‰È rozhodnû není
bûÏné, a problémy s tím nemáme. Jen je
nutno zachovávat dohodnutá pravidla. 
Ale do zoo nesmûjí jen psi
zamûstnancÛ. Pokud vím, praÏská
zoo je jednou z mála zoologick˘ch
zahrad u nás, kam si s sebou mohou
brát psy také náv‰tûvníci. Jak se
vám toto pomûrnû odváÏné
rozhodnutí osvûdãilo?
Rozhodnû jsme v tomto smûru nebyli
úplní prÛkopníci, inspiroval jsem se
dobr˘mi zku‰enostmi mnoha zoologic-
k˘ch zahrad v cizinû. V dne‰ní dobû se
pro spoustu lidí stává pes natolik dÛleÏi-
t˘m partnerem, Ïe je pro nû nemyslitelné,
aby si vyrazili ven a psa nechali doma. Já
jsem navíc zcela pfiesvûdãen, Ïe procház-
ku se psem po boku po zoo si PraÏáci
zaslouÏí. Tak proã jim ji neumoÏnit, kdyÏ
tomu v podstatû nestojí nic v cestû?
Veterinární dÛvody pro zákaz vstupu
zdrav˘ch psÛ do zoo neexistují, ‰lo jen
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o to zajistit, aby se psi a jejich chovatelé
chovali tak, jak mají. A to se zatím dafií
nad oãekávání dobfie. DÛleÏité na zaãátku
bylo vytvofiit pro pejskafie dobré technic-
ko–materiální podmínky a také jim dát
pocit, Ïe jsou u nás vítan˘mi hosty.
Zkrátka i v této oblasti v‰echno dobfie
„zmanaÏovat“. KaÏd˘ náv‰tûvník se psem
dostane ke vstupence letáãek s instrukce-
mi, jak se má chovat, sáãek na pfiípadné
exkrementy, po zahradû jsme za tímto
úãelem rozmístili speciální ko‰e, pfied
pavilony pítka s miskami, aby se psi moh-
li napít, a zafiízení, kde je psy moÏno uvá-
zat na dobu, neÏ si jejich majitel prohléd-
ne pavilon. Velmi dÛleÏit˘m prvkem
celého systému je dozor: po celé zahradû
jsou rozmístûni pracovníci v uniformách,
ktefií mají za úkol eliminovat neÏádoucí
chování náv‰tûvníkÛ a zároveÀ pÛsobit
jako prÛvodci a informátofii. 
MoÏná mi nebudete vûfiit, ale za ty témûfi
tfii roky, co psi mají pfiístup k nám do
zahrady, se vyskytl jen jeden závaÏnûj‰í
problém, kdy podnapilí majitelé vypustili
boxera do v˘bûhu antilop. Na‰tûstí to
dopadlo dobfie, netrvalo to ani dvû minu-
ty, neÏ si vÛdce stáda zjednal pofiádek
a psa vyhnal. To byl ale opravdu jedin˘
pfiípad tohoto druhu. Ani s úklidem po
psech nemáme problémy, majitelé se
chovají nesmírnû disciplinovanû. V celé
zoo nenajdete psí hovínko, nesetkáváme
se s tím, Ïe by lidé své psy nechávali pobí-
hat bez vodítka. Dokonce jsme pfiistoupi-
li na kompromis a nenutíme lidi, aby
sv˘m psÛm nasazovali ko‰íky. Zjistili
jsme totiÏ, Ïe mnozí z nich to chápou
jako pfiíli‰nou restrikci, která jim znepfií-
jemní celou náv‰tûvu zoo. Zatím se na‰e
velkorysost vyplácí. A to nás roãnû nav-
‰tíví na 10 000 náv‰tûvníkÛ se psy.
Nechtûl bych to zakfiiknout, ale znovu se
mi potvrdilo, co jsem tu‰il uÏ dfiíve: Ïe je
nutno lidem vytvofiit podmínky a projevit
dÛvûru, a oni se zaãnou chovat slu‰nû.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe u nás v sobû lidé
urãitou kulturnost stále mají.
Jak si potom vysvûtlujete 
neustálé problémy se 
zneãi‰tûn˘mi praÏsk˘mi ulicemi?
To je právû to, Ïe lidé se chovají kulturnû
v kulturním prostfiedí. Jsem pfiesvûdãen,
Ïe kdyby ulice a parky byly dÛkladnû vyãi‰-
tûny, kdyby v‰ude byly rozmístûny sáãky
a ko‰e, kdyby mûsto pravidelnû zaji‰Èova-
lo úklid ulic tfieba prostfiednictvím vysa-
vaãÛ, zmûnilo by se i chování lidí. Osvûta
je dÛleÏitá, jsem klidnû i pro brutální bill-
boardovou kampan takového typu, jaké
nedávno probûhly, ale sama o sobû nesta-
ãí. Lidem je nutno vytvofiit podmínky.
Myslím si, Ïe kaÏdé moderní velkomûsto

prostû MUSÍ investovat potfiebné ãástky
i do tûchto vûcí a ne jen spoléhat, Ïe to
lidé vyfie‰í sami. Myslím, Ïe právû na pfií-
kladu zoo jsme ukázali, Ïe to jde.
Proã jste si vybral zrovna 
labradora? Byla to náhoda, 
nechal jste se strhnout módní 
vlnou, nebo se jednalo 
o dÛsledek uváÏeného v˘bûru?
Tak pfied tûmi tfiinácti lety labradofii je‰tû
nebyli zdaleka tak populární, jako jsou
dnes, takÏe módnost v tom myslím roli
nehrála. A volba plemene byla pro mû jas-
ná uÏ dlouho, rozhodl jsem se v podstatû
v dobû, kdy jsem mûl to zmiÀované
„kynologické“ období. UÏ tehdy mi labra-
dor uãaroval. Je to pro mû ztûlesnûní kla-
sického psa se v‰ím v‰udy, líbí se mi, Ïe je
vyrovnan˘ ve v‰ech parametrech. Pfii-
znám se, Ïe pro mû by bylo vylouãené mít
psa malého, ale nepfiijateln˘ by pro mû
byl také pes ostr˘ nebo dokonce agresiv-
ní. Teì vyslovím pro mnohé kynology asi
nepopulární názor, ale já jsem proti drÏe-
ní bojov˘ch psÛ bûÏn˘mi lidmi. V Ho-
landsku, pokud vím, platí absolutní
zákaz, a souÏití lidí a psÛ se mi tam zdá
mnohem pohodovûj‰í, bezproblémovûj‰í.
Sám jsem jako majitel psa mûl nûkolik
negativních zku‰eností s pitbuly a to mû
v mém názoru je‰tû utvrdilo. Jistû Ïe to je
pfiedev‰ím záleÏitost lidí, ne psÛ, ale fak-
tem je, Ïe mnoho lidí tyto psy nezvládá.
Pfiedem jsem vylouãil také psy vzhledovû
nápadné, extrémní, jako jsou tfieba ‰arpe-
jové a podobná plemena. Prostû jedno-
znaãnû preferuji pfiirozené „psovské“ psy,
mírné, hravé, pfiátelské, rodinné. To
v‰echno labradorsk˘ retrívr splÀuje. Úpl-
nû mû dostala povaha labradorÛ, jejich
pfiizpÛsobivost a to, Ïe jsou schopni
pomáhat tfieba hendikepovan˘m lidem.
S Kubou jsme chodili na akce zprostfied-

kované sdruÏením Helppes a mû opravdu
dojímalo mnohé z toho, ãeho jsem byl
svûdkem. Bylo to hodnû sugestivní.
A co ta barva? O vás je 
známo, Ïe se oblékáte témûfi
v˘hradnû do ãerného,vybral 
jste si proto ãerného psa?
Tak ano, to pfiipou‰tím, ãerné barvû
dávám pfiednost, a proto jsem si i psa
vybral ãerného. Je to zkrátka mÛj styl.
Asi je zbyteãné se ptát, jestli 
Kuba splnil va‰e pfiedstavy.
Dokud jsem psa nemûl, neumûl jsem si
pfiedstavit, jak dokonalé symbiózy s ním
lze dosáhnout. První roky spoleãného
souÏití to je‰tû nebylo tak v˘razné, ujas-
Àovali jsme si pozice, Kuba obãas trochu
zlobil, nûkdy utíkal... Kolem pátého roku
Ïivota se s ním ale odehrála úÏasná zmû-
na. Uklidnil se, dokonale jsme se navzá-
jem pfiizpÛsobili, porozumûli si beze slov.
Témûfi jsem mu nemusel dávat povely ani
ho omezovat. Mezi námi vznikl vztah
naprosté dÛvûry. Pro mû to opravdu bylo
jako vklouznutí do ráje, nemyslel jsem si,
Ïe je nûco takového moÏné. KdyÏ jsme
tak nûkdy sedûli vedle sebe, dva pfiíslu‰ní-
ci zcela rozdíln˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ,
uÏívali si vzájemné pfiítomnosti a vnímali
se srdcem, mûl jsem pocit, Ïe nic víc uÏ
nepotfiebuji, a jen jsem si pfiál, aby ta
chvíle vydrÏela vûãnû...
V takové intenzitû jsem nic podobného
dlouho nezaÏil. Bez pfiehánûní to obdo-
bí pokládám za jeden ze zenitÛ, sv˘m
zpÛsobem za maximum, co mi Ïivot
poskytl. Bojím se, Ïe se to uÏ nebude
opakovat. 
Teì se Kuba ocitl v poslední fázi Ïivota,
která je zase jiná. Ve sv˘ch témûfi tfiinácti
letech uÏ je zkrátka star˘, má potíÏe
s pátefií, obtíÏnûji se pohybuje. Stárnutí
se projevuje i na jeho psychice: je tvrdo-
hlavûj‰í, pfiestává poslouchat, v podstatû
jakÏ takÏ dá uÏ jenom na mû. âasto chce
b˘t sám, zatímco dfiív to byl vûrn˘ stín
rodiny. Vûci, které chce, si vynucuje vytr-
val˘m ‰tûkotem, jako kdyby si fiíkal, Ïe ve
svém vûku uÏ na nû má právo. To jsme
u nûj dfiíve neznali. 
I kdyÏ je jasné, Ïe jeho Ïivot se ch˘lí ke
konci, pro mû je obtíÏné si to pfiipustit.
S nik˘m jin˘m po boku jsem zatím neÏil
tak dlouho. Já osobnû se o nûj cel˘ Ïivot
starám, krmím ho, mám ho u sebe v prá-
ci i doma. Dûti s manÏelkou obãas
zabrousí na téma, jakého psa si pofiídíme
„potom“ , ale já jim takové diskuse zaka-
zuji a zaklapávám jim psí atlasy. Îivot bez
Kuby si prostû neumím pfiedstavit. I kdyÏ
na druhé stranû jedno vím jistû: uÏ vÏdyc-
ky budu chtít mít psa.

rozmlouvala Lea Smrãková  
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