
okud si kynolog vybere za cíl
svého v˘letu právû ji, mÛÏe zde
nejen pfiíjemnû strávit ãas ve

spoleãnosti svého ãtyfinohého pfiítele,
ale zároveÀ získá jedineãnou moÏnost
roz‰ífiit si obzory a znalosti t˘kající se
pfiímo jeho koníãka. 
V této v˘chodoãeské zoo známé pfiede-
v‰ím jedineãn˘m safari a unikátními
odchovy africk˘ch zvífiat, mají totiÏ i vel-
kou kolekci psovit˘ch ‰elem. StûÏí byste
u nás na‰li jiné místo, kde byste mûli
moÏnost z takové blízkosti nahlédnout
do soukromí divok˘m psÛm.

·elmám tváfií v tváfi
ZOO DvÛr Králové chová ãtyfii druhy
psovit˘ch ‰elem: fenky, ‰akaly, psy u‰até
a psy hyenové. V‰ichni pocházejí - jak
jinak - z Afriky, v‰em se zde dobfie dafií
a vût‰ina z nich se tu i úspû‰nû rozmno-
Ïuje. Pfiispûlo k tomu jistû i vybudování
nového pavilonu. 
Moderní zoologické zahrady se snaÏí
skloubit nûkdy ponûkud protichÛdné
potfieby a poÏadavky zvífiat, náv‰tûvníkÛ
a o‰etfiovatelÛ. V tomto pfiípadû to vy‰lo. 
Za prvé: komplex je atraktivní pro
náv‰tûvníky, protoÏe v lidech vyvolává

pocit, Ïe se ocitli uprostfied africké savany
a Ïe je ze v‰ech stran obklopuje pfiiroze-
né Ïivotní prostfiedí zvífiat. Jsou zde umû-
lé skály vãetnû skalních pfievisÛ, pfiírodní
kmeny a zdi vyzdobené pfiírodními moti-
vy. Venkovní v˘bûhy jsou kompletnû pro-
sklené, takÏe náv‰tûvníci mohou zvífiata
pozorovat skuteãnû tváfií v tváfi, nûkdy ze
vzdálenosti nûkolika centimetrÛ. Na dru-
hé stranû v‰ak skvûle vyhovuje i divok˘m
psÛm samotn˘m: mají moÏnost probíhat
se v dostateãnû prostorn˘ch v˘bûzích, jeÏ
jim umoÏÀují pfiirozen˘ Ïivot ve smeã-
kách, hluboké umûlé podzemní nory jim
dávají pfiíleÏitost k rozmnoÏování v pod-
mínkách blízk˘ch pfiírodním. A koneãnû
si je pochvalují i o‰etfiovatelé. Nejen pro-
to, Ïe se dobfie ãistí, ale do v‰ech ãástí byl
rozveden kamerov˘ systém, jehoÏ pro-
stfiednictvím lze z pfiípravny krmiv pfiesnû
sledovat, co zvífiata dûlají, aniÏ by pfii tom
byla jakkoliv ru‰ena. 

Zavilí ‰akali...
·akal ãabrakov˘ v pfiírodû k ohroÏen˘m
druhÛm prozatím nepatfií. DokáÏe se
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Proã jít do zoo

Výlet za divokými psy
DO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Není to tak dávno, co se nûkteré ãeské zoo otevfiely
pejskafiÛm i s jejich ãtyfinoh˘mi miláãky. Jako první s tím
jiÏ pfied deseti lety odváÏnû zaãala Zoo DvÛr Králové. 

P

Pes u‰at˘ 
je mezi
psovit˘mi
‰elmami
jedin˘m
hmyzoÏravcem
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o sebe postarat, protoÏe je velmi pfiizpÛ-
sobiv˘. B˘vá oznaãován jako potravní
oportunista, coÏ znamená, Ïe je ochotn˘
seÏrat, cokoliv mu pfiijde do cesty, od
drobn˘ch hlodavcÛ a plazÛ pfies mr‰iny
aÏ po nejrÛznûj‰í plody a ãásti rostlin.
Domorodci v jiÏní Africe ho nemají zrov-
na v lásce, protoÏe jim pÛsobí znaãné
‰kody na jehÀatech. Vyhynutí mu pfiesto
nehrozí. KaÏd˘ turista, kter˘ nûkdy nav-
‰tívil safari v JiÏní Africe, se pfii cestování
národními parky urãitû setkal s dotûrn˘-
mi ‰akaly, ktefií loudili jídlo, kradli vûci
a naveãer se nenucenû producírovali pfií-
mo mezi stany. 
Ve Dvofie Králové jsou chováni ‰akali ãab-
rakoví v páru, coÏ odpovídá zpÛsobu
Ïivota tûchto zvífiat ve volné v pfiírodû.
Jsou monogamní, a pokud se nûkdy set-
káte se s men‰í smeãkou, je to proto, Ïe
s rodiãi nûkdy zÛstávají odrostlá mláìat
z pfiedchozích vrhÛ, která vypomáhají
s odchovem sv˘ch mlad‰ích sourozencÛ. 
I v zoo mÛÏete u tûchto sociálních zvífiat
pozorovat pestrou paletu chování, jímÏ
se mezi sebou dorozumívají: od mûnícího
se postavení u‰ních boltcÛ a ocasu pfies
znaãkování aÏ po spoleãné vytí. I kdyÏ je
‰akal ze v‰ech druhÛ divok˘ch psÛ cho-
van˘ch v královédvorské zoo nejbûÏnûj‰í,
jako jedin˘ se zde zatím nerozmnoÏil. 

Pes hyenov˘ není hyena
Aã si oba druhy vût‰ina lidí plete, je
mezi hyenou a psem hyenov˘m ze zoo-
logického hlediska rozdíl takfika pro-
pastn˘. Hyeny totiÏ nepatfií mezi ‰elmy
psovité, ale tvofií zvlá‰tní, samostatnou
ãeleì, a kdyÏ uÏ jsou nûkomu vzdálenû
pfiíbuzné, pak pfiekvapivû nejspí‰ ma-
l˘m cibetkám.
Psa hyenového bychom velikostí i stav-
bou tûla mohli pfiirovnat dejme tomu
k velmi ‰tíhlému belgickému ovãákovi.
Jsou na nûm nápadné velké zakulacené
u‰i, pestrá trojbarevná kresba (na svûtû
bychom sotva na‰li dva jedince, ktefií by ji
mûli stejnou) a potom také pronikav˘
piÏmov˘ pach. Právû kvÛli nûmu tento
pes nikdy nebudil pozornost obchodníkÛ
se zvífiaty, ktefií vûdûli, Ïe o páchnoucího
tvora mezi soukrom˘mi chovateli velk˘
zájem nebude. Dvorská zoo patfií i v celo-
svûtovém mûfiítku k nejúspû‰nûj‰ím cho-
vatelÛm tohoto vyhynutím ohroÏeného
druhu, od roku 1960 zde bylo odchováno
na sto tfiicet zvífiat. Zdej‰í poãetné smeã-
ky Ïijí stejnû jako v pfiírodû v pfiísné hie-
rarchii a trpûlivému náv‰tûvníkovi, kter˘
setrvá nûjakou dobu u jejich v˘bûhu,
dovolí nahlédnout do tajÛ svého rodin-
ného Ïivota. Pro majitele psÛ mÛÏe b˘t
porovnání chování divok˘ch psÛ s jejich

domácími mazlíãky dvojnásob zajímavé.

Nejmen‰í je fenek 
KaÏd˘ kynolog sice ví, Ïe nejmen‰ím
psem na svûtû je ãivava, ale není to tak
úplnû pravda. KdyÏ vezmeme v úvahu
i divoké psovité ‰elmy, hork˘m kandidá-
tem na vítûzství by se stal fenek. I kdyÏ
spí‰e neÏ prav˘m psem je li‰kou. S prÛ-
mûrnou váhou 1 aÏ 1, 5 kg je to skuteãn˘
drobeãek, jehoÏ velké vztyãené u‰i je‰tû
podtrhují celkov˘ dojem roztomilého
„ply‰áka“. Ve skuteãnosti obfií boltce
pfiedstavují pfiizpÛsobení Ïivotu v horku,
protoÏe slouÏí jako v˘mûník tepla. Je aÏ
neuvûfiitelné, Ïe tato drobouãká li‰tiãka

dokáÏe pfieÏívat v rozpálené a nehostinné
píseãné pou‰ti. Îiví se hmyzem a dal‰ími
bezobratl˘mi, ale i je‰tûrkami a hlodavci,
nepohrdne ani plody nebo kofiínky. Velmi
dlouho vydrÏí bez vody. Skvûle skáãe do
dálky i do v˘‰ky. 
Pokud byste v zoo chtûli sledovat oba
zdej‰í fenky v plné aktivitû, naplánujte
si náv‰tûvu na podveãerní aÏ veãerní
hodiny, kdy fenci coby typické noãní
‰elmy oÏívají. Ve Dvofie Králové se jim
dafií, o ãemÏ svûdãí i nûkolik odchova-
n˘ch mláìat.

Sly‰í i trávu rÛst
Pes u‰at˘ zaujímá mezi ostatními psovi-
t˘mi ‰elmami zvlá‰tní postavení: na roz-
díl od nich nemá 42 zubÛ, ale nûkdy aÏ
padesát, a dostal se tím na první místo
mezi takzvan˘mi placentálními savci. Víc
jich mají jen delfíni a pásovci. Jako v‰ech-
no v pfiírodû i toto opatfiení má svÛj smy-
sl. Je to proto, Ïe je jedinou psovitou ‰el-
mou, u níÏ pfieváÏnou ãást potravy tvofií
hmyz, pfiedev‰ím termiti. Jen ve velmi
omezené mífie obãas pojídá také plody ãi
nûjakého drobného obratlovce. A právû
velké mnoÏství ostr˘ch zoubkÛ je ideální
k rozmûlÀování drobouãké potravy.
PfiizpÛsobením k lovu hmyzu jsou i vel-
ké u‰i. Pes u‰at˘ je pr˘ pfiikládá k zemi
a snaÏí se sluchem zachytit, kde se pod-
zemní havûÈ právû nachází. V zoo ve
Dvofie Králové Ïije momentálnû jeden
pár a podobnû jako ve volné pfiírodû
a pravidelnû se rozmnoÏuje ve venkov-
ních v˘bûzích, které si sám vyhrabal. I za
tûmito psy je nejlep‰í se vypravit naveãer,
protoÏe aktivní jsou pfieváÏnû za sou-
mraku a za tmy. Lea Smrãková

Maliãká pou‰tní li‰tiãka fenek 
je nejmen‰í psovitou ‰elmou
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Psi hyenoví jsou
nezvykle pestfie
zbarvení

Moderní v˘bûhy jsou
pastvou pro oko
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