
dministrativnû je ãlenûno na 29
mûstsk˘ch ãástí a v roce 2005
v nûm Ïilo asi 370 000 obyvatel. Je

obchodním a spoleãensk˘m stfiediskem
Jihomoravského kraje a centrem veletrÏní
a kongresové turistiky. Na brnûnském
v˘stavi‰ti se kaÏdoroãnû konají desítky
veletrhÛ a v˘stav. I mezinárodní v˘stavy
psÛ zde mají dlouholetou tradici. 
JiÏ mnoho let Ïiji i pracuji v Praze.
Pravidelnû v‰ak kaÏd˘ mûsíc na nûkolik
dnÛ nav‰tûvuji Brno. VÏdy se tam rád vra-
cím. Není divu, vÏdyÈ je to moje rodné
mûsto. Za ty roky, co v nûm jiÏ nebydlím,
se mnohé zmûnilo k lep‰ímu. Myslím, Ïe
to mohu posoudit lépe neÏ starousedlíci.
AniÏ bych chtûl, udrÏuji si dnes urãit˘
odstup a dívám se na Brno jin˘ma oãima.
Objevuji a obdivuji to nové, co v posled-
ních letech v Brnû vyrostlo a nostalgicky,
hledám stará zákoutí.
Na podzim minulého roku jsem se vracel
z procházky, z oázy ticha upraveného
parku kolem hradu ·pilberka, k ruchu
mûsta. A málem jsem na cestû do nûãeho
‰lápl. Byl to „metabolick˘ v˘tvor“ psa jistû
velkého plemene. Nedalo mi to, musel
jsem si pofiídit „fotodokumentaci“. A aby
to k nûãemu bylo, musel jsem pfiímo na

kolena. V této pozici mne pfiistihl správce
parku. Nebo správkynû? Paní ing. Lenka
Nûmcová z Vefiejné zelenû mûsta Brna
byla pfiíjemná mladá dáma, a tak vzniklo
toto povídání. 
Je tento „v˘tvor“ bûÏn˘m jevem
v brnûnsk˘ch parcích? Jak se má
majitel psa v mûstské zeleni chovat?
„BûÏn˘m jevem ne. Stále jsou v‰ak mezi
námi lidé bezohlední a sobeãtí. Majitelé
psÛ by si mûli uvûdomit, Ïe mají nejen
práva, ale také povinnosti. Mûstské parky
mají slouÏit pfiedev‰ím lidem a mûly by
b˘t hezké a ãisté. Dochází bohuÏel ãasto
k devastaci v˘sadeb psími miláãky, a to

buì vbûhnutím do záhonÛ, anebo obãu-
ráváním kvûtin a kefiÛ. Standardním
a nejbûÏnûj‰ím problémem je zneãi‰Èová-
ní prostranství psími exkrementy, které
po sv˘ch miláãcích pejskafii nesbírají. âi‰-
tûní poãuran˘ch laviãek, ko‰Û ãi lamp
samotn˘mi pejskafii je utopií. Pfii upozor-
nûní majitele psa na nevhodné chování je
témûfi pravidlem odpovûì: „Vy jste tady
od toho, abyste uklízeli. Za co vás platí-
me?“ Ani pfii nejvût‰í snaze v‰ak nejsme
schopni zajistit 24hodinové sbírání ex-
krementÛ na celém území parkÛ ãi neu-
stálé a opakované dosadby zlomen˘ch
kvûtin. Parky samozfiejmû udrÏujeme
a uklízíme, ale povinností kaÏdého maji-
tele psa by mûlo b˘t svého miláãka hlídat
a uklízet po nûm. Doma to jistû dûlá.
KvÛli uveden˘m problémÛm jsme byli
nuceni psÛm (vyjma asistentsk˘ch) úplnû
zakázat vstup do parku Tyr‰Ûv sad.
Nejdfiíve jsme se snaÏili fie‰it situaci
domluvami. To v‰ak zlep‰ení nepfiineslo.
Docházelo k opakované devastaci kvûti-
nov˘ch v˘sadeb psy, trávníky, které mûly
slouÏit k pobíhání dûtí, byly plné psích
exkrementÛ, v˘jimkou nebyly ani exkre-
menty pfiímo ve vyv˘‰eném speciálním
záhonu pro zrakovû postiÏené. Hrstka
slu‰n˘ch pejskafiÛ tedy doplatila na své
nevychované kolegy a do parku byl zaká-
zán vstup v‰em psÛm.
Pejsci pfiiná‰ejí také problémy stromÛm
ve stromofiadích, jedná se v‰ak o ojedinû-
lé pfiípady. Pfii v˘sadbách stromofiadí jsou
nûkteré stromy, které jsou v ulici „první
na ránû“, tak intenzivnû obãurávány, Ïe
musí b˘t opakovanû mûnûny, protoÏe
jsou moãí pfiímo spáleny. Tomuto nega-
tivnímu vlivu nezamezí ani ochrana paty
kmene stromu, neboÈ psí moã se ke kofie-
nÛm stejnû dostane. A v˘roba plÛtkÛ je
vzhledem k vandalismu zbyteãná. Chod-
níky a zelené pásy plné psích hovínek
také nejsou nic pfiíjemného. To v‰ak stro-
mÛm pfiímo ne‰kodí.“
Jaká existují represivní opatfiení 
pro neukáznûné majitele? Co
spolupráce s mûstskou policií?
„K represivním opatfiením pfiistupujeme
velmi neradi. Majitelé psÛ jsou veskrze
pfiíjemní lidé, ktefií se jen musí nauãit
v parcích chovat, a potom bude v‰e v po-
fiádku. MoÏná se naivnû domnívám, Ïe
tûm doposud neukáznûn˘m bude ãasem
trapné neuklidit po svém pejskovi. Lidé
se musí vychovat sami a mezi sebou.
Jedin˘m radikálním opatfiením, ke které-
mu jsme doposud pfiistoupili, je tedy
zákaz vstupu psÛ do Tyr‰ova sadu. 
Co se t˘ãe mûstské policie, má moÏnost
pokutovat „nevhodné chování“ pejskafiÛ
na základû mûstsk˘ch vyhlá‰ek. Informa-
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Brno, město psů
Brno je druh˘m nejvût‰ím mûstem âeské republiky. Je
povaÏováno za centrum Moravy, jedné z historick˘ch zemí
Koruny ãeské. Mûsto, které leÏí v malebné kotlinû na
soutoku dvou fiek Svratky a Svitavy, má rozlohu 230 km2.
Ve smûru od v˘chodu na západ je dlouhé 21,5 km.

Tady jsou
psi vítáni

A

V˘mûna názorÛ v místním tisku
Radnice v ãele se starostou není schopna i po opako-
van˘ch stíÏnostech obãanÛ Juliánova zabezpeãit
dostatek sáãkÛ na psí v˘kaly v parcích! 
Není totiÏ úkolem radnice zabezpeãovat pro pejskafie
sáãky. To je totiÏ povinnost pejskafiÛ samotn˘ch!!! Za
to, Ïe jsou lidi prasata, nelze vinit radnici. A to ani
v pfiípadû, Ïe by nebyly vÛbec Ïádné odpadkové ko‰e.
V Japonsku také nenajdete odpadkové ko‰e (viz repor-
táÏe V. Gajdo‰íkové v Rovnosti z v˘stavy Expo) a nikde
se neválí odpadky. Tam si je lidé nosí domÛ a vyhazují
je do sv˘ch odpadních nádob. Mé fie‰ení pro pejskafie
je jednoznaãné. Tak dlouho je pokutovat, aÏ se nauãí
pytlíky na h.... s sebou nosit a po psech uklízet. Proto
prosím: „NeobviÀujme radnici za nûco, za co není
odpovûdná.“ (pan XX, fiadov˘ obãan)

Psi ve mûstû
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ce o tom, zda se tak dûje a v jaké mífie,
nám bohuÏel nejsou sdûlovány. Na ofici-
álních stránkách mûsta Brna jsem na‰la
informaci, Ïe neodklizení zneãi‰tûní zpÛ-
sobeného psími exkrementy je v Brnû
ãtvrtou nejãastûj‰í ãinností naru‰ující
vefiejn˘ pofiádek. Sankce je, dle §47 odst.
1 písm. d / zákona ã. 200/1990 Sb., o pfie-
stupcích, aÏ 1000 Kã.“
Pfiedstavte nám prosím va‰i
instituci. Kdo je zfiizovatelem 
VZmB, jak dlouho existujete 
a co je náplní va‰í práce?
„Na‰e pfiíspûvková organizace Vefiejná
zeleÀ mûsta Brna byla Statutárním mûs-
tem Brnem zfiízena v roce 1995 za úãelem
správy, údrÏby a rekonstrukce zelenû
celomûstského v˘znamu. V loÀském roce
jsme tedy „oslavili“ 10 let své existence.
Jsou nám svûfieny do správy nejv˘znam-
nûj‰í brnûnské parky o celkové plo‰e 72,9
ha a stromofiadí na celém území mûsta.
Myslím, Ïe se za na‰i práci pro mûsto
Brno a jeho obyvatele nemusíme stydût.
Za svou ãinnost obdrÏela VZmB v roce
2004 speciální ocenûní v rámci celoevrop-
ské soutûÏe Entente Florale a mûstu svou
aktivní úãastí v soutûÏi dopomohla k zís-
kání stfiíbrné plakety v konkurenci 11
evropsk˘ch mûst. V tomtéÏ roce obdrÏela
rekonstrukce parku Denisovy sady pres-
tiÏní cenu Obce architektÛ Grand Prix
2004. Zatím posledním ocenûním byla
cena Brnûnsk˘ chodec pro b˘valou fiedi-
telku organizace ing. Olgu Novákovou.
Pracovnice správy zelenû jsou ãleny nûko-
lika odborn˘ch komisí a poradních sbo-
rÛ. VZmB provozuje své vlastní webové
stránky (http://vzmb.brno.cz). Jsme ãle-
nem Spoleãnosti pro zahradní a krajináfi-
skou tvorbu, dále Svazu zakládání
a údrÏby zelenû a od dubna 2003 ãlenem
v˘boru firem ELCA (Asociace evrop-
sk˘ch firem pÛsobících v oboru zahrad-
nictví, krajináfiské tvorby a v˘stavby spor-
tovních zafiízení).
I pfies v˘‰e uvedené úspûchy a profesio-
nální práci, kterou podle reakcí odborné
i laické vefiejnosti odvádíme, chystá sou-

ãasné vedení mûsta transformaci organi-
zace. Na‰e budoucnost je bohuÏel víc
neÏ nejistá.“
Více neÏ sedmdesát hektarÛ 
zelenû je obrovská plocha. 
Jaké parky máte na starost?
„Na‰e organizace se stará o park ·pilberk,
Denisovy sady, dvû Kapucínské terasy,
Studánku, park Koli‰tû I. (za Domem
umûní), LuÏánky, Tyr‰Ûv sad a od konce
roku 2001 máme ve správû také lesopark
WilsonÛv les. Parky spravujeme, udrÏuje-
me a postupnû, podle pfiidûlen˘ch finanã-
ních prostfiedkÛ, rekonstruujeme. VÏdy,
kdyÏ je „opravena“ nûjaká ucelená ãást
parku, je slavnostnû otevfiena za úãasti
vefiejnosti. V parcích se dále mimo jiné
snaÏíme pofiádat akce pro vefiejnost
a seznamovat je nejen s parky samotn˘-
mi, ale s problematikou zelenû a ekologie
obecnû (vycházky, Den zemû, Den stromÛ
apod.). Na celém území mûsta Brna se
dále staráme o svûfiená uliãní stromofiadí.
Spravujeme stromy rostoucí v zelen˘ch
pásech a ostrÛvcích vÏdy mezi komunika-
cí a chodníkem.“
Co VZmB dûlá pro majitele psÛ (psí
louky, v˘bûhy v parcích a podobnû)?
„Venãení a pohyb psÛ v ,na‰ich‘ parcích
stejnû jako na v‰ech ostatních vefiejnû

pfiístupn˘ch místech v Brnû upravuje
vyhlá‰ka ã. 14/2005 o pravidlech pro po-
hyb psÛ na vefiejném prostranství. Vy-
hlá‰ka mimo jiné stanovuje povinnost
venãení psÛ pouze s pouÏitím vodítka ãi
bez vodítka, ale s náhubkem. Volné pobí-
hání psÛ po parcích bez problémÛ tole-
rujeme za podmínky, Ïe je pes dobfie
vychován, neniãí vybavení parku, a Ïe po
nûm jeho majitel uklízí. 
Úklid po psech fie‰í obecnû platn˘ pfied-
pis: zákon o obcích. PÛvodnû byl v Brnû
úklid fie‰en na základû samostatné vy-
hlá‰ky, která v‰ak byla zru‰ena. Specifika
pohybu psÛ v parcích vãetnû povinnosti
po nich uklízet pak v Brnû fie‰í Náv‰tûvní
fiád mûstsk˘ch parkÛ. Ten napfiíklad úpl-
nû zapovídá vstup psÛ do Tyr‰ova sadu.
Naopak v LuÏánkách je psÛm vymezena
speciální louka, kde mohou pobíhat bez
náhubku a vodítka. Pohyb psÛ po parcích
ve správû VZmB upravuje pfiímo v terénu
informaãní systém. VZmB v‰echny své
parky postupnû vybavuje dávkovaãi na
pytlíky na psí exkrementy, aby byl majite-
lÛm psÛ zjednodu‰en úklid. 
Obecnû lze fiíct, Ïe ãím intenzivnûji upra-
ven˘ park je, tím men‰í volnost zde psi
mají. K venãení psÛ je z „na‰ich“ parkÛ
nejvhodnûj‰í lesopark WilsonÛv les, ale
i zde platí pro pohyb psÛ v˘‰e uvedená
pravidla. V centru mûsta patfií k tûm
vhodnûj‰ím parkÛm pfiírodnû krajináfisk˘
park LuÏánky, v kterém se pejskÛm pobí-
há urãitû pfiíjemnûji neÏ v architektonicky
pojat˘ch Denisov˘ch sadech. Tomu, Ïe se
pejskÛm v LuÏánkách líbí, nasvûdãuje
pofiádání oblíben˘ch psích soutûÏí: Vo-
fií‰kiáda a LuÏáneck˘ Puntík.“
Chcete nûco vzkázat 
ãtenáfiÛm Svûta psÛ?
„Byla bych ráda, kdyby se má v˘‰e uvede-
ná kritická slova, která nevyznívají vÛãi
pejskafiÛm vÏdy nejlépe, ãtenáfiÛ ãasopisu
nijak osobnû nedotkla. O psech se bohu-
Ïel v médiích mluví vût‰inou v negativ-
ních souvislostech, a pfiitom jsou pro lidi
dÛleÏit˘mi partnery. V‰eobecnû se ví, Ïe
kdo má hezk˘ vztah ke zvífiatÛm, nemívá
problémy ani s lidmi. Nechci si na tomto
místû jen stûÏovat, ale má práce správce
zelenû je bohuÏel z velké ãásti o zamezo-
vání negativních vlivÛ na parky a pejsci
k nim bohuÏel ãásteãnû také patfií, stejnû
jako napfiíklad vandalové ãi narkomani,
i kdyÏ je v Ïádném pfiípadû nestavím na
jednu úroveÀ. Na rozdíl od ostatních sku-
pin totiÏ psi pfiiná‰ejí do parkÛ také
radost a svou pozitivní energii. âasto si
na sv˘ch pochÛzkách po parcích potû‰ím
du‰i pohledem na dovádûní psÛ ãi jejich
pohlazením.“

Pfiipravil Zdenûk GorgoÀ
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Oznaãování psÛ ãipem 
zatím povinné nebude 
PRAHA 23. listopadu (âTK) - Oznaãovat psa ãipem
zatím povinné nebude. Snûmovna dnes neschválila
zákon, kter˘ mûl povinné ãipy zavést. Podle souãasné
normy mohou oznaãování psÛ nafiídit obce. Povinnost
hlásit zvífie na obecním úfiadu je v zákonû zakotvena. 
Veterináfii uÏ ãipem oznaãili desetitisíce psÛ. Lidi
k tomu motivuje i to, Ïe od loÀského 1. fiíjna mohou
psi, koãky a fretky vycestovat se sv˘mi pány do státÛ
EU pouze s dokladem a ãipem, pfiípadnû tetováním.
Autofii zákona si od povinn˘ch ãipÛ slibovali to, Ïe
zavede jednotná pravidla pro oznaãování psÛ. Lidé by
podle nich cítili vût‰í odpovûdnost za svá zvífiata,
pokud by byla jasnû oznaãena. SníÏit by se tím mûlo
pr˘ i nebezpeãí, Ïe zvífie napadne a zraní ãlovûka.
Vût‰ina poslancÛ ale mûla pochybnosti o tom, zda
zákon mÛÏe nûãemu pomoci. Jaroslav Pe‰án (ODS)
uvedl, Ïe pfiípadÛ, kdy ãlovûka napadne pes, jehoÏ
vlastník není znám, je minimum. Kritici nové normy se
také obávali, Ïe by pfiíli‰ zatíÏila rozpoãty obcí. Nelíbilo
se jim ani to, Ïe zákon majitelÛm psÛ nedával volbu
mezi ãipem a tetováním. 
V âeské republice lidé chovají aÏ dva miliony psÛ.
Státní veterinární správa pfiedloni evidovala 10 541
vy‰etfiení zvífiat, která poranila ãlovûka. Z toho 70 pro-
cent jsou pfiípady psÛ, tvrdí pfiedkladatelé zákona.
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Ani v Brnû nechybí
sáãky na psí
exkrementy 
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