
zemi neomezen˘ch moÏností pro-
to nemÛÏe b˘t pfiinejmen‰ím
v New Yorku ani fieã. Vyrazit na

procházku bez vodítka? To vás bude
v tom nejlep‰ím pfiípadû stát padesát
dolarÛ pokuty, v tom nejhor‰ím budete
zavfieni do vûzení a pfiedvedeni pfied
soud. ProtoÏe dopadeni budete v kaÏdém
pfiípadû a argumentace, Ïe bylo teprve
6.30 ráno, vám nebude nic platná. Nikoho
nebude zajímat, Ïe místem ãinu byl v té
dobû je‰tû naprosto liduprázdn˘ Central
Park. A provinilcem mops ve velikosti
dámské kabelky (a pfiibliÏnû stejnû nebez-
peãn˘). Nic z toho nemá váhu od doby,
kdy exstarosta Rudolf Giuliani vyhlásil
nulovou toleranci. Od té doby se New
York stal ãist‰ím a bezpeãnûj‰ím. Pro jeho
obyvatele se stalo samozfiejmostí sbírat
po sv˘ch miláãcích produkty jejich látko-
vé v˘mûny a odklízet je, a chodcÛm na

Manhatttanu se v˘raznû zv˘‰ila kvalitu
Ïivota. Ostatnû nepochodíte, ani kdyÏ se
budete odvolávat na to, Ïe jste cizinec.
A protoÏe zvífiata nelze brát s sebou do
úfiedních budov, v pfiípadû páníãkova
zatãení putují rovnou do útulku.
Také se ‰tûkáním má b˘t brzy konec. Psi
v New Yorku budou smût propfií‰tû
v noci ‰tûkat nejdéle pût minut. A pfies
den jim bude nepfieru‰ené ‰tûkání tolero-
váno nejdéle deset minut. Pfiedpokládá to
nové nafiízení starosty Michaela Bloom-
berga, které má za cíl zredukovat hluk
v beztak hlasité mnohamilionové metro-
poli. Pokud to mûstská rada odsouhlasí,
mohlo by nové nafiízení t˘kající se ochra-
ny proti hluku platit od roku 2006. AÏ do
té doby mají majitelé ãas, aby se sv˘mi
psy nacviãovali, jak mají „drÏet tlamu".
Prohfie‰ky proti nafiízení na ochranu pro-
ti hluku mají b˘t trestány pokutou mezi

45 a 25 tisíci dolary. Kdo si myslí, Ïe se
teì z New Yorku stalo mûsto psÛm
nepfiátelské, m˘lí se: sotva nûkde jinde na
svûtû byste na‰li v oddûleních obchod-

ních domÛ a ve speciálních pet shopech
takové mnoÏství potfieb pro nejlep‰ího
pfiítele ãlovûka. Bizarních jako psí parfé-
my, vzne‰en˘ch jako koÏené obojky od
Louise Vuittona, poklidn˘ch jako psí
postele s baldach˘nem za 10 tisíc dolarÛ,
atraktivních jako minikozaãky pro citlivé
tlapky. Zcela mimofiádn˘ servis pro hosty
se ãtyfinoh˘m doprovodem nabízí luxus-
ní hotel ãíslo jedna Four Seasons.
Nejenom Ïe tu jsou psi na rozdíl od vût-
‰iny ostatních hotelÛ vítan˘mi hosty, ale
jsou zde doslova rozmazlováni: zatímco
jejich páníãek nebo paniãka hodují v res-
tauraci, do nichÏ psÛm zákony zakazují
pfiístup, dostává pejsek svou porci serví-
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O Ïivotû zvífiat ve velk˘ch metropolích

New York
A PAŘÍŽ PŘIJDOU

na mizinu
Nikde na svûtû neÏije tolik psÛ jako na tom nejstísnûnûj‰ím
prostoru - na Manhattanu. Tedy v nejmen‰í a nejhustûji
osídlené ãásti New Yorku. Oficiálnû je jich tam hlá‰eno
kolem 30 tisíc. A ãerná ãísla tûch nehlá‰en˘ch jsou
pravdûpodobnû je‰tû mnohem vût‰í. Ale i kdyÏ budeme
poãítat jen legálnû drÏené psy, kaÏd˘ z nich má pro sebe
k dispozici prostor kolem 2300 metrÛ ãtvereãních, coÏ
odpovídá pfiibliÏnû ãtvrtinû fotbalového hfii‰tû. Pro
srovnání - na ãlovûka to ãiní 43 ãtvereãních metrÛ. 
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rovanou pfiímo na pokoj – ve vlastním
nádobí ve tvaru kosti a ozdobenou vlast-
ním jménem. Zatímco se páníãci vûnují
sv˘m záleÏitostem, o jejich psy se starají
profesionální „dogwalkefii", ktefií mají za
úkol je vyvést na procházku. Je jasné, Ïe se
to neobejde bez trochy hektiky, psi se
motají jeden pfies druhého a kaÏd˘ch pár
minut je nutno rozmotávat vodítka. 
O vût‰inu ze 100 tisíc psÛ v metropoli
„singlÛ" (pozn. pfiekladatele: lidí Ïijících
samostatnû bez partnerského vztahu) se
starají právû dogwalkefii. Profituje z toho
na 400 psích chÛv. Vyvedení psa na pro-
cházku stojí 30 dolarÛ na den. Na mûsíc
to pfiijde na dobr˘ch 1500 dolarÛ.
Dogwalker je v New Yorku povoláním
s budoucností. Prognóza fiíká, Ïe poãet
psÛ tam bude i dále narÛstat.
Podobnû je tomu v PafiíÏi. I tady vládnou
singlové a co je jim bliÏ‰í neÏ opatfiit si
jako partnera domácí zvífie? Ve francouz-
ském hlavním mûstû Ïije na 200 tisíc psÛ.
PafiíÏané jsou ov‰em, co se dodrÏování
hygienick˘ch pravidel t˘ãe, mnohem
ménû disciplinovaní neÏ Ameriãané. Zato
jsou permanentnû v pohotovosti takzvaní
motto–crottes, obrovské vysavaãe pfiimon-
tované k motocyklÛm, aby ulice ãistily od
psích hromádek. KaÏd˘ den jich jen ony
nasbírají více neÏ deset tun. Jiné vysavaãe
jsou obsluhovány manuálnû uniformova-
n˘mi ãistiãi. Tento servis stojí roãnû více
neÏ ‰est milionÛ euro. 
Proto jsou nyní v PafiíÏi testovány otevfiené
psí záchodky. Malá, jen metr ãtvereãní
zabírající místa na okraji silnic jsou pro-
stfiednictvím zvlá‰tních tabulí oznaãena
jako psí toalety. Jsou ohraniãena nízk˘m
pletivem, aby tam neparkovala auta. 
V budoucnosti se budou pafiíÏ‰tí psi smût
vyprazdÀovat pouze na tûchto místech.
Pokus byl zahájen ve 13. mûstském obvodu
PafiíÏ – jih nejprve s tfiiceti psími místeãky.

Zpoãátku by na to, aby se psi chodili vy-
prazdÀovat pouze tam, mûlo dohlíÏet 50
zamûstnancÛ. Zásadní úspûch v‰ak tento
pokus prozatím nepfiinesl.
Ale o tomto psím problému nepfiem˘‰lejí
jen v okrsku PafiíÏ – jih. Devatenáct˘ mûst-
sk˘ obvod na severu plánuje zfiídit v mûst-
ském parku Buttes–Chaumont speciální
cestu pro majitele psÛ. Na této cestû by se
mûlo nacházet 13 psích toalet. 
Nehledû na problémy s hygienou PafiíÏ
ov‰em zvífiata miluje a co se psÛ t˘ãe, je
velmi tolerantní. Typick˘m velkomûst-
sk˘m problémem ov‰em i v PafiíÏi je, Ïe
lidé si zde psy pofiizují z prestiÏních dÛvo-
dÛ. Velmi ãasto se tady proto stfietáváme
s u‰lechtil˘mi plemeny. A také se psy
obézními. DÛvodem je pfiíli‰né mnoÏství
tfieba i dobfie mínûného krmiva a nedo-
statek v˘bûhu.
ProtoÏe PafiíÏané ãasto nemají dost ãasu
na to, aby svého psa rozumnû vychovali,
pobíhá po mûstû celá fiada psÛ, ktefií si se
sv˘mi majiteli dûlají, co chtûjí. Je docela
zábavné pozorovat, jak dáma v luxusním
koÏichu a ve stfievíãcích s vysok˘mi pod-
patky kfiiãí na svého irského setra, kter˘
právû jedním odhodlan˘m skokem skoãil
do jezírka, aby se tam pokusil ulovit pár
kachen. Nebo na zlatého retrívra, kterému
se navzdory v˘slovnému pfiání paniãky je‰-
tû nechce domÛ, a tak sebou prostû
demonstrativnû plácne o zem a nechá se
tahat a ‰kubat podle libosti. Podobné sou-
boje psi zpravidla vyhrávají, a vycházejí
z nich tudíÏ je‰tû více posíleni. 
Závûr: Velkomûstská dÏungle není pro psa
zrovna ideálním Ïivotním prostorem. Tam,
kde je pfiíli‰ tûsno, pfiiná‰í drÏení psÛ více
problémÛ neÏ radostí. A platí to jak pro
majitele, tak pro zvífie samotné. H. E.
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„Psi v New Yorku
budou smět v noci
štěkat nejdéle pět
minut. A přes den
jim bude štěkání

tolerováno
nejdéle deset

minut.“Fo
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