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PROHLÁŠENÍ SLUŠNÝCH PEJSKAŘŮ Z PRAHY 2
Důvody
My, majitelé a přátelé psů, kteří bydlíme nebo venčíme v Praze 2, jsme se rozhodli vytvořit
tento dokument - prohlášení. Je určený zejména radním a Úřadu MČ Praha 2, ale také
spoluobčanům, s nimiž se při využití veřejného prostoru setkáváme. Podnětem se staly
některé kroky radnice Prahy 2, které směřují spíše k potlačování současného fenoménu psů ve
městě, aniž by došlo k věcné diskusi a vyhodnocení našich argumentů.
Znepokojuje nás například záměr na výstavbu oplocení plochy v Riegrových sadech nebo
jednostranné vyhodnocení pilotního projektu v Havlíčkových sadech, kde rada v době
posledních komunálních voleb povolila na šest měsíců volný pohyb psů ve večerních
a brzkých ranních hodinách. Vnímáme se znepokojením postupné zmenšování ploch pro
volný pohyb psů vymezených výjimkami MČ z vyhlášky hl. m. Prahy i stanoviska některých
představitelů městské části.
Setkáváme se s názorem, že pes do města nepatří, je zbytečným luxusem, českou specialitou.
Také že pejsakaři jsou bezohlední a jsou s nimi jen potíže. Psi jsou prý příčinou enormních
výdajů na údržbu čistoty, na které vybrané poplatky nestačí. Jsou zde protichůdné zájmy
majitelů a odpůrců psů ve městě. Jsou evidovány incidenty a stížnosti. Diskuse a osvěta prý
nemá cenu, jen přísnost a pokuty.
Proti tomu se rozhodně musíme ohradit. Víme, že za nic nemůžou psi, ale jen jejich majitelé.
Slušných, odpovědných a ohleduplných pejskařů je hodně. Chceme, aby nás bylo co nejvíce.
Nechceme být pro radnici a své okolí nepřítelem, ale partnerem. Zřetelným a organizovaným.
Proto jsme se rozhodli spolupracovat nadále pod hlavičkou místní organizace občanského
sdružení Strana psa, o.s. v Praze 2. Prostřednictvím tohoto dokumentu chceme vyjádřit, jaké
ctíme zásady, na jakých principech chceme nalézt shodu s radnicí MČ Praha 2 a jaké jsou
naše konkrétní požadavky. Zároveň chceme tímto dokumentem oslovit ke spolupráci další
slušné pejskaře z Prahy 2, kteří mají stejný názor a jsou ochotni pro jeho uplatnění něco
udělat. Budeme potěšeni, pokud inspirujeme i pejskaře z jiných městských částí.
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Naše zásady slušných pejskařů
-

Pes je naším přítelem, obohacuje náš život.
Nejde o módu, ale fenomén, který je přínosem a protiváhou k dnešnímu náročnému
a uspěchanému způsobu života v centru velkoměsta. Psi plní mnohdy nezastupitelnou
úlohu společenskou, rovněž motivují své majitele, občany všech generací,
k odpovědnosti a k udržování aktivního způsobu života. To ve svém důsledku pomáhá
celé společnosti.

-

My, ani náš pes, nechceme být nikomu na obtíž.
Respektujeme potřeby všech spoluobčanů na využití parků i ostatního veřejného
prostoru. Rodičů s dětmi, sportovců, lidí co se chtějí jen v klidu procházet i těch,
jejichž vztah k psům se blíží spíše fobii. Své psy vychováváme k poslušnosti. Vodítko
samozřejmě používáme, ale potřebujeme také dostupný prostor, kde svého psa
můžeme někdy nechat volně proběhnout.

-

Máme rádi čisté ulice i trávníky a po svých miláčcích uklízíme.
Jsme vděční uživatelé psích košů instalovaných v ulicích a parcích. Uklízíme nejen na
základě vyhlášek, ale z vlastní vůle a odpovědnosti za čistotu. Pokud by někdo jiný
přehlédl exkrement svého psa, upozorníme jej. Nechceme, aby nám někdo kazil před
ostatními lidmi naše dobré jméno. Seniorům, kteří ze zdravotních důvodů mohou mít
s úklidem problém, pomůžeme. Na druhé straně chceme, aby obcí a firmami
zajišťovaný úklid veřejných ploch byl efektivní.

-

Respektujeme vyhlášky.
Respektujeme zákony i obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy vztahující se
k problematice psů ve městě – např. č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, č. 8/2008
o udržování čistoty. Pokud jde o výjimky, které může přijmout městská část např. pro
vymezení ploch pro volný pohyb psů, budeme apelovat na zdravý rozum a vyváženost
různých zájmů při jejich přípravě a schvalování.

-

Platíme poplatky.
Uznáváme, že město musí zajišťovat některé činnosti spojené s životem našich psů.
Svého psa řádně proto přihlašujeme k registraci a platíme stanovené poplatky.

-

Nejsme proti oprávněným sankcím.
Jsme si vědomi skutečnosti, že v každé skupině lidí se mohou najít takoví, kteří
odmítají přijmout pravidla stanovená legislativou i normami slušného chování.
Uznáváme proto nutnost uplatňovat opatření a sankce podle zákonů a vyhlášek proti
těm, kdo je bezohledně porušují. Věříme však, že více zmůže osvěta, vstřícnost
pozitivní příklad slušných pejskařů.

Principy, jejichž respektování žádáme po radnicí MČ Praha 2
-

Pes ve městě je normální, žádný prohřešek.
Jde o fenomén doby, normální lidskou potřebu. Pes jako přítel je přínosem ke kvalitě
života pro velkou část obyvatel (viz též naše první zásada).
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-

Pes musí mít možnost někdy se proběhnout.
Možnost volného pohybu psů je přirozenou fyziologickou nutností a opatřením proti
týrání zvířat. Je žádoucí hledat kompromisní řešení jak takovou možnost poskytnout
v prostředí města, aby byla dostupná místně i časově.

-

Parky a zeleň slouží všem
Veřejný prostor a městská zeleň mají více funkcí pro různé skupiny uživatelů. Úlohou
obce, resp. městské části je, aby o tento prostor pečovala jako řádný hospodář a se
snahou vyváženým způsobem sladit různorodé zájmy všech svých obyvatel. Těch se
psy i bez nich. Společnou výzvou je postup proti projevům neodpovědnosti
a bezohlednosti v parcích ze strany problémových skupin (vandalů, bezdomovců,
drogově závislých apod.).

-

Efektivní péče o čistotu je věcí všech.
Slušní občané uklízejí po sobě i po svých pejscích. Městská část jim k tomu vytváří
podmínky (sběr odpadů, čištění a úklid). V zájmu MČ, občanů i firem zajišťujících
komunální služby je co největší součinnost s veřejností při plánování, realizaci i
kontrole provádění služeb. Jen tak lze zajistit potřebnou efektivitu a hospodárnost
vynakládaných prostředků.

-

Osvěta a pozitivní spolupráce zmůže více než regulace a sankce.
Otevřenost a vstřícnost, věcná diskuse, princip partnerství, využití objektivních
informací a respekt ke stanoviskům odborníků jsou obvyklými nástroji veřejné správy.
Nejen v problematice psů ve městě. Vedou k lepším výsledkům nežli přísná regulace
a sankce. Jejich uplatnění je žádoucí vůči těm zatvrzele bezohledným. Rozumná
a důsledně dodržovaná pravidla jsou účinnější než nesmyslná nařízení a přivírání očí
nad nimi.

Naše konkrétní cíle a požadavky
Stanovisko k aktuálním případům:
-

NE výstavbě oplocení plochy pro volné pobíhání psů v Riegrových sadech.
Chceme, aby radnice znovu zvážila veškeré argumenty a upustila od záměru na
instalaci již vyrobeného oplocení. To lze použít i jinak.

-

ANO pokračování časově omezené výjimky pro volné pobíhání psů
v Havličkových sadech. Tedy pokračovat v řešení nastaveném pilotním projektem do
konce dubna 2011 (volný pohyb umožněn v době 19-09 hod.).

Požadavky podle petice občanského sdružení Strana psa, o.s.:
-

Rozšířit plochy určené pro volné pobíhání psů.
Tak, aby byly v dochozí vzdálenosti pro všechny občany, i starší. Zvážit jejich
vymezení v parcích i v ostatní veřejné zeleni (zákoutí, uličky s trávníky a stromořadím
apod.). Rozšířit časově omezenou výjimku kromě Havlíčkových sadů i v jiných
parcích.

3

-

Efektivněji využívat finance získané z poplatků za psy.
Motivovat veřejnost k součinnosti. Zavést účinné nástroje pro přípravu, realizaci
a kontrolu plnění služeb poskytovaných za úhradu (Komwag, zahradnické firmy).
Využít srovnávání údajů a zkušeností z jiných MČ a jiných obcí.

Další požadavky a náměty:
-

Zlepšit informovanost a osvětu
Současný rozsah i správnost informací poskytovaných pro pejskaře v Praze 2
považujeme za nedostačující, často i tendenční. Tištěná mapa pro majitele psů z roku
2007 je zastaralá, jiné tištěné informační materiály nejsou distribuovány, informace na
webových stránkách jsou roztříštěné a neúplné. Rezervy spatřujeme i ve využití
informačních panelů v parcích a osvětové práci v terénu.

-

Podporovat platformy pro věcnou diskusi
Možnost setkání a výměny názorů s představiteli radnice je základním krokem.
Zveřejnění různých názorů v Novinách Prahy 2 vítáme, stejně tak příslib anket
a veřejných průzkumů. Budeme doufat v korektní provedení i vyhodnocení.
Doporučujeme také uspořádání veřejného semináře s účastí různých cílových skupin
občanů, veřejné správy, poskytovatelů služeb, městské policie i nezávislých
odborníků. Nabízíme možnost zapojení našeho sdružení jako tematické občanské
iniciativy. Doporučujeme využít elektronické diskusní platformy. Spíše v diskusi se
objeví zajímavé nápady ku prospěchu všech.

-

Zavést systém sledování vybraných ukazatelů
Účinnost přijatých opatření a vynaložených prostředků je žádoucí průběžně
a dlouhodobě monitorovat na základě pečlivě stanovené sady ukazatelů. Jen tak lze
objektivně hodnotit. Jsme připraveni podílet se na zavedení takovéhoto systému, který
bude mít větší vypovídací schopnost nežli jednorázová účelová sada čísel.

V Praze, dne 10.6.2011
Přípravný výbor místní organizace občanského sdružení Strana psa, o.s. v Praze 2:
Patricie Kohnová Bltová
Vladimír Helmhacker
Svatava Hyská
Ondřej Maršálek
Klára Samková
Jaroslav Šolc
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