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RIEGROVY SADY
Záměr na stavbu oplocení plochy pro volný pohyb psů
Rekapitulace vývoje případu
Od května roku 2001 je obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné
zeleně upraven režim využití pražských parků celou řadou zákazů, včetně volného pohybu
psů. Výjimky uděluje příslušný vlastník, který zeleň spravuje. V případě Riegrových sadů a
dalších parků na území MČ Praha 2 schvaluje výjimky rada městské části. První sada výjimek
byla radou schválena hned v roce 2001 (usnesení č. 307 ze dne 14.5.2001 a č. 793 ze dne
17.12.2001). V Riegrových sadech byl výjimkou umožněn volný pohyb psů po téměř celé
ploše parku (až na dvě vymezené travnaté plochy).
V roce 2008 pak došlo k výraznému zmenšení plochy pro volný pohyb psů zhruba na pětinu
(usnesení č. č. 299 ze dne 10.6.2008).
Na podzim roku 2010 byly na těchto plochách zahájeny stavební práce a pejskaři se jen z
doslechu dozvěděli, že zde má být instalováno kovové oplocení. Nehledě na přehnanou
nákladnost celé akce (výroba za 3,2 mil. Kč) se oplocením opět zmenší plocha vyhrazená pro
volný pohyb psů a oplocení bude mít také negativní vliv na chování psů v takto uzavřeném
prostoru.
To vše vyústilo v sepsání Petice proti vzniku oplocení plochy pro volný pohyb psů
v Riegrových sadech, kterou podepsalo 740 občanů. Petice byla podána na radnici MČ
Prahy 2 dne 27. 9. 2010.
V době před podzimními komunálními volbami byly práce na stavbě oplocení pozastaveny.
Po podání Petice na MČ P2 následovala schůzka petentů s Ing. Paluskou, který přislíbil její
projednání a rozhodnutí na zasedání Rady v měsíci listopadu 2010. Jelikož se nadále nic
nedělo, byla na MČ zaslána 11. 1. 2011 urgence s upozorněním, že na projednání Petice je ze
zákona 30ti denní lhůta, která již dávno marně uplynula.
Záměr na výstavbu byl předložen členům nové komise životního prostředí Rady MČ Praha 2
k posouzení hned na jejím prvním jednání dne 14.12.2010. Podle informace z komise tato
doporučila zadat zpracování průzkumu veřejného mínění k problematice psů v parcích a
pokračovat v započaté diskusi se širokou veřejností o oplocení ploch pro volné pobíhání psů.
Zástupkyně petentů byly pozvány na jednání s radními a zástupci úřadu MČ dne 22. 2. 2011
Za petenty se schůzky zúčastnily a své argumenty přednesly P. Kohnová Bltová, V. Hyská a
dále JUDr. K.Samková, zastupitelka za TOP 09. Zástupci MČ předložili prezentaci
"Problematika chování psů v parcích Prahy 2" a poukázali na příklady z MČ Praha 8 a Praha
9, kde již takto oplocené plochy fungují, údajně ke "spokojenosti všech". Dále byla
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předložena architektonická studie, z níž mj. vyplývá, že oplocení ploch začala MČ plánovat
již v červnu 2009. Tedy bez informování a konzultace s veřejností. Bylo přihlédnuto pouze ke
stížnostem na obtěžování a znečištění.
Po jednání byl zástupci petentů zaslán na ÚMČ dokument s písemným shrnutím a doplněním
argumentace proti výstavbě oplocení. V příloze byla uvedena odpověď na způsob chování psů
v takto uzavřeném prostoru od kynologického odborníka na psychiku, výchovu a výcvik psů
pana Ing. Viktora Dostála, Psí škola Falco. Vzhledem k nesprávné interpretaci závěrů v
zápisu z jednání dne 22. 2. 2011 byl sepsán další přípis adresovaný starostovi Ing. Paluskovi a
odboru životního prostředí MČ P2 ze dne 11. 4. 2011.
Proběhly rovněž některé informační aktivity, např. články na webu, rozhovor pro redakci
časopisu Pes přítel člověka, účast v reportáži ČT v pořadu Z metropole, články v květnovém
čísle Novin Prahy 2).
V průběhu března a dubna byli kontaktováni další zástupci pejskařů z Prahy 2, kteří se
seznámili s problematikou a zahájili kroky ve společném postupu – J.Šolc (zastupitel, člen
komise ŽP), O.Maršálek (iniciátor pilotního projektu v Havlíčkových sadech), V.Helmhacker
(občanské sdružení Strana psa, o.s.).
Události z posledních měsíců
Do konce května nebyly zaznamenány žádné informace z radnice MČ Praha 2, které by
naznačovaly přehodnocení původního záměru na výstavbu oplocení a snahu o vstřícnost vůči
argumentům autorů petice proti oplocení. Naopak, spíše byl zaznamenán protitlak, např.
článek v březnovém čísle Novin Prahy 2 "Žádný park nebyl vybudován pro venčení psů". Ve
stanoviscích odpovědných zástupců radnice je nadále patrná převaha protipsích argumentů a
snaha o regulaci chovu psů. Jedním ze signálů bylo např. jednostranné hodnocení pilotního
projektu časově omezeného volného pohybu psů v Havlíčkových sadech na komisi ŽP rady
MČ dne 28.4. s doporučením ukončit jej (viz samostatný dokument k případu Havlíčkovy
sady).
Na schůzce zástupců pejskařů dne 3.5. došlo k rozhodnutí o vstupu do občanského sdružení
Strana psa a nadále postupovat jako jeho místní organizace pro Prahu 2. Prvními konkrétními
kroky bylo zveřejnění sady informací na webových stránkách tohoto sdružení
(www.stranapsa.cz) a dopis starostovi Paluskovi se žádostí o jednání v širším složení zástupců
pejskařů i radnice (sjednáno na 13.5.).
Z postojů a postupu radnice lze zatím usuzovat, že i přes spíše formální projev snahy o diskusi
se zástupci pejskařů nebude radnice chtít od svého původního záměru ustoupit.
K argumentům druhé strany je netečná, názory odborníků zdá se nepotřebuje. Plot je vyroben,
leží skladem a nikdo se nezabývá možností jej použít jiným způsobem. Blíží se letní sezóna,
z pohledu radnice vhodná k instalaci poté.
Náš cíl
ŠANCE NA ZMĚNU NÁZORU RADNICE PRAHY 2 NENÍ VELKÁ. UDĚLÁME
VŠAK PROTI VÝSTAVBĚ OPLOCENÍ V RIEGROVÝCH SADECH VŠE, CO BUDE
V NAŠICH SILÁCH. PLOT NENÍ V ZÁJMU PEJSKAŘŮ!
Považujeme se za slušné pejskaře. Je nás hodně a budeme usilovat o to, aby nás,
slušných, bylo co nejvíce. Abychom se dokázali domluvit navzájem, domluvit s dalšími
návštěvníky Riegrových sadů, ale i s radnicí Prahy 2.
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Obr. č. 1 – Mapa vymezení plochy pro volný pohyb psů

Obr. č. 2 – Návrh oplocení (dle podkladů ÚMČ)

3

