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PRO A PROTI

Volné pobíhání psÛ

Omezení
t˘kající se
volného
pohybu psÛ
zvlá‰tû ve
mûstech jsou
stále citelnûj‰í

listé, bûÏci atd. Psa, jenÏ v tomto ohledu
upevÀován není, takové vûci dokáÏou
poﬁádnû vyvést z míry. Jsem v‰ak pro to,
aby psi museli b˘t na vodítku na nûkter˘ch místech. BohuÏel v‰ichni psi
nejsou milí a v‰ichni majitelé zodpovûdní, jinak by tak ãasto nedocházelo
k nepﬁíjemnostem. ·patnû vychovaní
a agresivní psi patﬁí zásadnû jen na
vodítko. V tûchto pﬁípadech si musí b˘t
své (ãásteãné) viny vûdom sám majitel.
Ale na pﬁehledn˘ch loukách a cestách
psi mohou a musí mít moÏnost se probûhnout a pohrát si. Kdyby se toho
drÏeli v‰ichni majitelé, Ïili by vedle sebe
v‰ichni v míru a pokoji.
Nikola Böhmová

Jen na vodítku?
Omezení t˘kající se volného pohybu psÛ jsou stále
citelnûj‰í, zvlá‰tû ve mûstech. Ale co na to psi?
Nemûní to jejich povahu, kdyÏ se ve‰keré jejich
kontakty s vrstevníky odehrávají na vodítku?

V

USA, a platí to i o známém
Central Parku v New Yorku, je
ve mûstech absolutní zákaz
pou‰tûní psÛ z vodítka s v˘jimkou ãasn˘ch ranních hodin od 6 do 9. V té dobû
patﬁí park volnû pobíhajícím psÛ. Co si
to tom myslíte vy? Následuje v˘bûr ãtenáﬁsk˘ch dopisÛ na toto téma.
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lutnímu zákazu
pou‰tûní psa z vodítka, protoÏe psi se
zkrátka potﬁebují volnû probûhnout
a pohrát si s ostatními. Jen psi, kteﬁí
jsou sociálnû posilováni, se dokáÏou
dobﬁe vyrovnat s takov˘mi neãekan˘mi
vûcmi, jako jsou jezdci na koních, cyk-

Pokud chcete jít se psem do obchodního
centra, musíte ho vzít do náruãí, nebo ho
nést v ta‰ce. A velcí psi tam jsou absolutnû tabu. Také v metru, napﬁíklad v New
Yorku, smûjí jezdit jen malí psi. V americk˘ch mûstech platí absolutní povinnost
vodit psa v˘hradnû na vodítku. Jedna
moje pﬁítelkynû se teì pﬁestûhovala do
Kalifornie, do Nového Mexika. Tam se
smûjí psi pou‰tût navolno jen na vlastním
pozemku. Mají tam ale v parku speciální
psí louku, kde se psi mohou vybûhat.
V New Yorku jsou na rÛzn˘ch místech
„psí hﬁi‰tû". V celém Central Parku musí
psi zÛstat na vodítku s v˘jimkou ãasn˘ch
ranních hodin od 6 do 9.
Proã tomu tak je? Ameriãané mûli pﬁed
ãasem podobné problémy, jaké máme
my, které lidi rozdûlovaly do dvou táborÛ. ProtoÏe kaÏd˘ má stejné právo pohybovat se volnû a neru‰enû, aÈ uÏ se
psem, nebo bez nûj, jednodu‰e si ﬁekli:
Chce‰ psa? Fajn. Ale nikomu tím nesmí‰
lézt na nervy! V bﬁeznu 2003 jsem
dostal svého prvního vipeta starého 12
mûsícÛ. Tento pes nebyl v minulosti
dostateãnû socializován, zato byl zvykl˘
na bití. O ‰est t˘dnÛ pozdûji jsem si
s tímto psem vyrazil na procházku do
mûstského parku v Hamburku. Pﬁirozenû jsem ho mûl na vodítku, protoÏe
je‰tû neumûl vÛbec nic. A tento mÛj pes
byl brutálnû napaden volnû pobíhající
fenou velkého kníraãe. Majitelka se ani
nesnaÏila svého psa odvolat. V˘sledek?
Sice se mi podaﬁilo svého psa dostat ze
spárÛ útoãící kníraãky, ale byl jsem
o‰klivû pokousán a musel jsem na o‰etﬁení k lékaﬁi. Druhá majitelka zmizela
jako pára nad hrncem.
Resumé? VÏdy záleÏí na majiteli. Nelze
pou‰tût ze zﬁetele, proã byla nûkterá ple-

Foto Minerva

Sedm let jsem Ïil v USA.
+nesmûjí
PRO
Tam psi napﬁíklad vÛbec
do veﬁejn˘ch budov a restaurací.
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mena vy‰lechtûna. Pokud majitel s takov˘m zvíﬁetem nezachází zodpovûdnû,
nesmí se nikdo divit, Ïe se mÛÏe stát
agresivním. Îádn˘ pes se nestane agresivní jen proto, Ïe je nûkde naﬁízeno
povinné vodûní na vodítku.
Se psy mám co do ãinûní uÏ témûﬁ 30 let.
JiÏ dﬁíve docházelo v souvislosti se psy
k rÛzn˘m nehodám, ale ne tak ãasto jako
dnes. Dnes je psÛ v‰ude mnohem více.
KaÏd˘ si myslí, Ïe si psa musí opatﬁit, protoÏe to je ‰ik a bûÏné.
KdyÏ nûkteﬁí lidé nedokáÏou dobﬁe vyjít
ani se sv˘mi dûtmi, jak to pak mají dokázat se psem? Mnozí majitelé si koupí
psa, kter˘ je právû v módû, i kdyÏ se
k nim vÛbec nehodí. Chybí tady osvûta!
KdyÏ vidím psa na vodítku, v poﬁádku,
i já si svého vezmu nakrátko a uvolním
ho, teprve kdyÏ toho druhého mineme.
MÛÏe se pﬁece stát, Ïe cizí pes je zrovna
nemocn˘, Ïe to je háravá fenka apod.
Jsem si jist, Ïe Ïádn˘ majitel psa by
v takovém pﬁípadû nevidûl rád, jak se
tohoto psa snaÏí jin˘ pes atakovat nebo
si s ním jen tak hrát.
Chtûlo by to zkrátka trochu víc ohleduplnosti, zodpovûdnosti a udrÏování vzdále-

nosti. Co sám nechce‰, neãiÀ druhému.
Îít a nechat Ïít!
R. Cantonelli, spoluzakladatel
Association Européenne de Races Rares
Bydím na venkovû a moji
+na polích.
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psi smûjí bûhat a dovádût
Ale i tady by se mûla dodrÏovat
urãitá pravidla. V lese své psy zásadnû pﬁipínám. Psi jsou ‰elmy, a kdyÏ se dostanou

do urãité vzdálenosti od majitele, je tûÏké
udrÏet je pod kontrolou. Moji psi také
smûjí dovádût jen na sklizen˘ch polích.
Îádn˘ zemûdûlec nevidí rád, kdyÏ mu na
ãerstvû obdûlaném poli pobíhají psi. Jezdím také na koni a vÏdycky mû rozzlobí,
kdyÏ se na jezdecké stezce náhle setkám
s celou smeãkou volnû pobíhajících psÛ
doráÏejících na mého konû. Majitelé se
vût‰inou jen usmívají, jako kdyby si ani
nebyli vûdomi své zodpovûdnosti v pﬁípadû nehody. Nûkdy se stane, Ïe moji konû
na doráÏející psy ‰lápnou, a to je pak kﬁiku, i kdyÏ jsem majitele pﬁedem varovala
a vyzvala, aby si své psy podrÏeli.
V centru mûst je ale nutné psy vodit na
vodítku. V mûstském provozu by volnû
pobíhající psi pﬁedstavovali ohroÏení.
Ov‰em je nutno vytvoﬁit alternativu
v podobû psích luk, aby se i mûst‰tí psi
mûli kde vyﬁádit.
A je‰tû jedna poznámka: vÛbec nedokáÏu
pochopit, proã se najdou majitelé, kteﬁí
své psy zásadnû vodí na hojnû nûv‰tûvované akce. Neboh˘ pes pﬁece kolem vidí
jen lidské nohy a je nemilosrdnû vleãen
davem. Jak˘ z toho asi mÛÏe mít pocit?
Sabina Gelová
I NZERCE

