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ÚVOD 

 

Dotazníkové šetření „Psi v Michalově – ano, či ne?“ bylo zahájeno 19. února a trvalo až do 3. března 

2016. Ze 184 registrovaných rádců se dotazník vyplnilo 106. Tři dotazníky odevzdali neregistrovaní 

rádcové v klasické „papírové“ podobě v Městském informačním centru. Celkem bylo zpracováno 109 

dotazníků. 

 

Šetření tentokrát sestávalo pouze ze tří otázek. Rádcové měli uvést, zda jsou majiteli psa a za jakých 

podmínek by podle nich měl být umožněn vstup psů do parku Michalov. U třetí otázky měli k 

dispozici prostor pro to, aby vlastními slovy formulovali, proč jsou pro povolení vstupu psů do parku 

nebo z jakého důvodu jsou proti.  

   

Na konci dotazníku nechyběl prostor pro další sdělení, která se nemusela týkat tématu. Rádcové jej 

však opět využili zejména pro doplnění svých předchozích stanovisek. Mezi další zmíněná témata 

patřil stav chodníků, silnic, čistota veřejných prostranství a doprava. Objevilo se také téma přepravy 

seniorů a dětských hřišť. 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnili rádcové všech věkových skupin, z nichž nejpočetnější byla jako 

v předchozím šetření skupina od 31 do 40 let (22,9 %) a od 41 do 50 (21,1 %). Nejméně rádců bylo ve 

věku do 20 let (1,8 %). 

 

78 % rádců bydlí v Přerově a 19,1 % jsou obyvateli některé místní části. Zbylá procenta činí rádcové, 

kteří v Přerově nebydlí nebo své bydliště neuvedli. 

 

Mezi rádci převažovali ti, kteří nejsou majiteli psa (70,6 %). 

 

Výsledky šetření ukázaly, že většina (60,6 %) respondentů souhlasí s tím, aby byl vstup psů do parku 

Michalova povolen ovšem za předpokladu, že budou na vodítku, popřípadě i s náhubkem. Jen malá 

skupina respondentů (9,2 %) by dovolila psům v parku neomezený pohyb. Pro úplný zákaz vstupu psů 

se vyslovilo 30,3 % respondentů. 
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE FORMY DOTAZNÍKU 

FORMA DOTAZNÍKU POČET % 
Internetový dotazník 
(registrovaní rádcové) 

106 97,2 % 

Klasický „papírový“ dotazník 
(neregistrovaní rádcové) 

3 2,8 % 

Celkem 109 100 % 

 

 

 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE POHLAVÍ 

POHLAVÍ POČET % 
Muži 59 54,1 % 

Ženy 50 45,9 % 
Celkem 109 100 % 

 

 

Registrovaní; 
97,20% 

Neregistrovaní; 
2,80% 

Registrovaní Neregistrovaní

Muži; 54,10% 

Ženy; 45,90% 

Muži Ženy



4 
 

ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE VĚKU 

VĚK POČET % 

Do 20 let 2 1,8 % 

21 - 30 18 16,5 % 

31 - 40 25 22,9 % 

41 - 50 23 21,1 % 

51 - 60 19 17,4 % 

61 – 70 15 13,8 % 

71 let a více 6 5,5 % 

Neuvedeno 1 0,9 % 
Celkem 109 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

 

 

 

 

Do 20 let; 1,80% 

21 - 30; 16,50% 

31 - 40; 22,90% 

41 - 50; 21,10% 

51 - 60; 17,40% 

61 - 70; 13,80% 

71 let a více; 5,50% 

Neuvedeno; 0,90% 

Do 20 let 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 let a více Neuvedeno
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ROZDĚLENÍ RÁDCŮ PODLE BYDLIŠTĚ 

BYDLIŠTĚ POČET % 
Přerov-město 85 78 % 

Místní část (bez uvedení názvu) 2 

19,1 % 

Předmostí 10 

Čekyně  2 

Újezdec 1 

Vinary 2 

Kozlovice 2 

Henčlov 1 

Dluhonice 1 

Nebydlím v Přerově 2 1,8% 

Bydliště neuvedeno 1 0,9 % 
Celkem 109 99,8 % (0,2 % odchylka) 

 

 

 

 

 

 

Přerov-město; 78% 

Místní část; 
19,10% 

Nebydlím v 
Přerově; 1,80% 

Bydliště 
neuvedeno; 0,90% 

Přerov-město Místní část Nebydlím v Přerově Bydliště neuvedeno
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 

1) Jste chovatelem psa? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 
Ano 31 28,4 % 

Ne 77 70,6 % 

Neuvedeno 1 0,9 % 
Celkem 109 99,9 % (0,1 % odchylka) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano; 28,40% 

Ne; 70,60% 

Neuvedeno; 
0,90% 

Ano Ne Neuvedeno
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2) Měl by být psům povolen vstup do parku Michalov? 
 

ODPOVĚĎ POČET % 
Ano, bez omezení 10 9,2 % 

Ano, ale pouze na vodítku 40 36,7 % 

Ano, ale pouze s náhubkem 4 3,7 % 

Ano, ale pouze na vodítku a s 
náhubkem 

22 20,2 % 

Ne 33 30,3 % 
Celkem 109 100,1 % (0,1 % odchylka) 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ GRAF K OTÁZCE Č. 2 

 

Ano, bez omezení; 
9,20% 

Ne; 30,30% 

Ano, ale pouze s 
náhubkem; 3,70% 

Ano, ale pouze na 
vodítku a s 
náhubkem; 

20,20% 

Ano, ale pouze na 
vodítku; 36,70% 

Ano, bez omezení Ne

Ano, ale poutze s náhubkem Ano, ale pouze na vodítku a snáhubkem

Ano, ale pouze na vodítku

30,30% 

60,60% 

9,20% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Ne

Ano, ale… 

Ano, bez omezení
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Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Rádcové, kteří navrhují, aby se psi mohli v Michalově pohybovat bez omezení, doplnili svou 

odpověď těmito názory: 

„Je třeba dohlížet na plnění povinnosti majitelů psů udržovat po nich čistotu. - na vodítku 

nebo s náhubkem ve společných prostorách parku (jako na ulici)  - dalo by se zvážit vyhrané 

území parku pro volný pohyb psů, bez vodítka či náhubku.“ 

„Bylo by vhodné pro pejskaře vyhradit speciální místo, kde by se mohli psi volně pohybovat. 

Během klasické procházky parkem je dostačující mít psa na vodítku.“ 

„Dle mého názoru by měla platit stejná pravidla jako ve zbytku města + konkrétní vyhrazená 

místa pro volný pohyb psů. Zeleně ve městě není mnoho a psi potřebují pohyb stejně jako 

my.“ 

 „Umožnit pejskařům si po svých mazlíčcích uklidit.  A ty, kteří neuklidí, vykázat, pokutovat a 

zakázat vstup.“ 

 „Mám svého psa, stafordku, vychovanou. Takže ve volném pohybu nevidím problém. 

Nicméně chápu že jsou lidé zmasírování z TV a jiných sděl. prostředků a mají z těchto plemen 

strach. Ta moje fenka je klidná, nekonfliktní. Když už je nějaký problém, vždy si ho… 

„Třeba by šlo omezit vodítko a náhubek rasou psa.“ 

 

Rádcové, kteří navrhují, aby se psi mohli v Michalově pohybovat jen s určitým omezením, 

doplnili svou odpověď těmito názory: 

„Vzhledem k mé odpovědi, že by pes měl být na vodítku. Vůbec by nebylo od věci vytvořit v 

Michalově „zóny“, kde by psi mohli běhat i volně, které by byly oploceny způsobem, který 

nebude příliš narušovat celkový charakter parku.“ 

„Psi na vodítku vedle svého pána ničemu nevadí, volné pobíhání určitě ne.“ 

„Určitě na vodítku - v parku se pohybuje mnoho dětí, myslím, že není vhodné, aby se mezi 

nimi psi pohybovali volně.“ 

„Park by měl být pro lidi, pro bezstarostné pobíhání dětí a ne pro kličkování mezi výkaly a 

vyhýbání se agresivním psům.“ 

„Kvůli močení bych jim vymezila pohyb alespoň v polovině parku (blíž k Zem. škole), kde není 

větší pohyb dětí.“ 

„Nechápu, proč by tam nemohli psi, když se jejich majitelé o ně budou starat a pečlivě sbírat 

výkaly.“ 

„Rozhodně s psíkem ano, snad každý „kulturní“ chovatel pochopí a uzná, mít pytlík na 

„hovínka“ s sebou.“ 
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„Měl by fungovat dozor a přísné tresty těch, co po svých psech neuklízejí.“ 

„Pod dohledem majitele. V případě vykonání velké potřeby by měl mít majitel za povinnost 

uklidit výkaly. Vyhláška města č. 1/2006 platí ve městě, ale málo který majitel jí dodržuje.“ 

„Povinnost majitele uklidit případné exkrementy a zákaz vstupu do části vyhrazené dětským 

hrám.“ 

„Ano, ale nesmí k dětskému hřišti.“ 

„Na určitá místa by psi neměli mít přístup - zejména na dětská hřiště, kde si hrají děti.“ 

„Vyčlenil bych část parku, kde by psi mohli volně pobíhat s náhubkem, samozřejmostí by bylo 

aby si majitelé po svých miláčcích uklízeli, tzn. zřídit koše a pytlíky na hovna... Do zbytku parku 

kde se dá ležet v létě na louce nebo, kde si hrají děti, bych psům vstup zakázal.“ 

„Prostor pro procházku se psem v parku by měl být nejspíš vymezen tak, aby prostory 

dětských hřišť v areálu parku nemohly být případně kontaminovány psími exkrementy. Úplný 

zákaz vstupu je však diskriminující.“ 

„Náhubek a vodítko je podmínka nutná, nikoliv postačující. Považuji za ZÁSADNÍ problematiku 

exkrementů. Bylo by dobré promyslet velmi rázný postih za znečišťování prostranství, kde se 

pohybují děti nebo hrací plochy obecně.“ 

„Je potřeba více zapojit MP, aby na povinnosti majitelů více dohlížela a případně sjednávala 

opatření po celém městě. Rovněž letáková osvěta by mohla zaujmout. Momentální situace 

znečišťování exkrementy je tristní.“ 

„Ano, malá plemena jen na vodítku a velká na vodítku a s náhubkem. Samozřejmostí je úklid 

exkrementů. Vím, je to těžké, ale pravidelný dohled Měst. policie by snad mohl pomoci udržet 

čistotu.“ 

„Neuškodila by občasná kontrola, zda majitelé psů po svých mazlíčcích uklízí. Pouze i přistižení 

někoho jiného, by nezodpovědné příště odradilo a poučilo.“ 

„Kontrolovat dodržování všech příkazů v parku Michalov a za nedodržení vybírat pokuty.“ 

 

„Michalov by měl umožňovat projít chodcům se psy ve směru od ulice U Žebračky (Kopaniny) 

dále k lávce u Tenisu tak, aby nemuseli se psy obcházet park okolo Zemědělské školy. Na 

tamní cyklostezce to představuje problém.“ 

„Větší psi a bojová plemena i s náhubkem.“ 

„Malí psi stačí na vodítku. Např. čivava, jorkšír apod.  Nebo buď budou mít vodítko, nebo 

náhubek...“ 

„Zodpovídá jenom majitel, nikdo jiný. Pokud si psa nezvládnu, nemohou s ním chodit ven. 

Každý pes by měl mít základní výcvik. Takoví majitelé by mohli být i zvýhodněni na 

poplatcích.“ 
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„Znám města, kde pro volný výběh psu město vytvořilo psí hřiště, vyčlenilo určitý prostor, 

nejlépe oplocený a s přírodním parkovištěm, kde by každý Přerovan mohl kdykoliv přijet, či 

přijít se svým miláčkem, aby se pořádně se svými kamarády vyřádil.“ 

 

 

Názory rádců, kteří hlasovali pro zákaz vstupu psů do Michalova: 

 „V Přerově je dostatek prostoru, hned poblíž jsou břehy Bečvy, kde mohou venčit.“ 

„Je mnoho jiných vhodných míst pro pejsky například okolo řeky Bečvy.“ 

„Mám kolo a nejezdím v parku, protože to otravuje a ohrožuje návštěvníky. Pro psy je 

dostatek jiných prostor.“ 

„Celé město je pokryto hovínky, nechte nám prosím alespoň jedno místo čisté!!! Nevidím 

důvod, proč by měli mít přístup i sem, vždyť můžou kamkoliv jinam. Michalov je pro nás oáza, 

pohoda, radost. Kdyby měl člověk jistotu, že všichni pejskaři, kteří do Michalova zavítají se 

svým miláčkem, se budou řídit danými pravidly... Ale většina pejskařů je bohužel 

bezohledných ke svému okolí a k jakýmkoli pravidlům. Jejich chlupatá zlatíčka prostě můžou 

všechno a nesnesou, aby je někdo omezoval.“ 

„Mám ráda psy, ale nemám ráda jejich nevychované majitele.“ 

„Některé majitelky psů je příliš milují a nechávají jim prostor pobíhat všude, zatímco ony si 

klidně klábosí a překračovat, přeskakovat vodítka nikoho nebaví. Pokud by byli psi i majitelé 

dobře vychovaní, pohlíželi by lidé na ně jinak! Všichni psi by měli mít povinně výcvik! Když 

jsme měli „voříška“ vycvičila jsem ho na cvičáku, byl úžasný, poslouchal a nikoho 

neobtěžoval.“ 
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3) Z jakého důvodu by podle vás měl být povolen, či nepovolen 

vstup psů do parku Michalov? 

ODPOVĚĎ POČET % 
Měl by být povolen, protože…* 67 61,5 % 

Měl by být zakázán, protože…** 33 30,3 % 

Neuvedeno 9 8,3 % 
Celkem 109 100,1 % (0,1 % odchylka) 

 

 
 

U této otázky měli rádcové možnost svou odpověď ve zvláštním okně rozvést a 

napsat, proč by podle jejich názoru měl být psům do parku Michalova povolen, či 

zakázán. Jejich odpovědi jsou rozčleněny do skupin podle důvodu, který rádcové 

uvedli.  

 

*Měl by být povolen, protože…: 

„Dříve byl park dostupný 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Po rekonstrukci, kdy se z něj stal 

důstojný park města Přerova, se oplotil a na noc se zavírá z důvodu vandalismu. Nyní se chce 

zakázat vstupu se psy. Co bude v budoucnu za další omezení? Jen otázka pro zamyšlení.  A ví 

se, proč se v parku zavedlo pravidlo „psi jen na vodítku“? Pokud si dobře pamatuji, bylo to z 

důvodu, že v parku měli být na volno pávi. Na páva jsem tam nikdy nenarazil, zato pravidlo 

Měl by být 
povolen; 61,50% 

Měl by být 
zakázán; 30,30% 

Neuvedeno; 
8,30% 

Měl by být povolen Měl by být zakázán Neuvedeno
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zůstalo.  Ale k věci. I pes se rád projde v krásném prostředí mimo „panelákovou džungli“. 

Zvláště v letních, horkých dnech se schovat do stínu vzrostlých stromů a mimo rozpálené 

asfaltové chodníky. V zimě se zase proběhnou ve sněhu mimo posolené chodníky.  Rozumný 

pejskař po svém psovi vždy uklidí a např. já osobně park  Michalov  využívám hlavně od 

podzimu do jara k večerním procházkám, kdy z důvodu brzkého stmívání není možné jít např. 

do Žebračky. A zkuste si v tomto období, okolo 20 hod. projít parkem. Ve většině případů 

nenarazíte ani na jednoho kolemjdoucího. A kdybych tam šel přes den, určitě se vyhnu cestám 

procházejících okolo dětských hřišť.  Vždy se najde pejskař, který po svém psovi neuklízí a 

nechává ho běhat na volno bez náhubku. Ale mají kvůli těmto jedincům trpět všichni „dobří 

pejskaři“ co mají čtyřnohé kamarády? Nebo pokud se budu chtít sám podívat do Michalova, 

tak budu muset pejska nechat doma anebo ho mám uvázat u oplocení Michalova?“ 

 

Nejčastějším důvodem, který zde rádcové uváděli pro povolení vstupu psů do 

Michalova, bylo ve 24 případech to, že mnohé rodiny s malými dětmi mají psa, 

který je brán jako člen rodiny a doprovází je na výletech a procházkách. Také pro 

mnoho starších lidí, kteří do parku chodí na procházku, je pes neodmyslitelným a 

často také jediným společníkem.  

„…pes je součást a člen rodiny. A pokud bude pod plným dohledem majitele, pak není důvod 

jej nevpustit do Michalova.“ 

„…protože je to prostor na procházky a hodně lidí se prochází s pejsky, já až budu mít psa, tak 

bych tam chodila ráda.“ 

„…pes je přítel člověka, a pokud by byl na vodítku, tak to není problém.“ 

„…protože psíci jsou naši miláčkové.“ 

„…na procházku do Michalova chodíme s dětmi i pejskem, a pokud by tam byl zákaz, vodění 

psů, tak hold budeme muset chodit jinam.“ 

„…pes je členem rodiny a měl by trávit volné chvíle ve společnosti rodiny.“ 

„…pes, kromě jiných zvířat, je již nedílnou součástí našeho životního stylu. Navíc, hlavně u 

starších občanů, jediným důvěrným a milovaným společníkem.“ 

„..psi jsou součástí života lidí a někteří lidé se často chovají hůř než psi.“ 

„..protože je to místo pro oddech či setkávání rodin, jejichž členy jsou velmi často i psi.“ 

„…řada rodin, i s malými dětmi, psa má a vykazovat je, ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK z parku ven, 

mi přijde nedobré.“ 

„…protože je to park, kde mnoho majitelů psů /i starších osob/ jde odpočívat se svým psím 

miláčkem. Vzorným a ukázněným majitelům psů by neměl být odepírán vstup pro relaxaci v 

tak rozlehlém a téměř jediném parku ve městě. Je tam místa pro všechny dost, musí 

dodržovat pravidla a pak nikomu nebudou vadit.“ 
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„…aby rodina s dětmi mohla mít i s psíkem. Nebo i stáří lidé - je to třeba jejich jediný 

společník.“ 

„…chodí se do parku projít nejen mladí s dětmi, ale i staří lidé, kteří mají taky pejsky a chtějí se 

projít v pěkném prostředí.“ 

„…měl by být povolen, protože je spousta lidí, hlavně těch starších, kteří jsou zvyklí chodit tam 

na procházky se svým psem. 

„…Michalov je park, kde jsou nádherné procházky, a mělo by být umožněno jednak starším 

seniorům, tak i rodinám s dětmi, kteří jsou ukáznění majitelé psů, tento park navštěvovat.“ 

„…Michalov je prostor pro relaxaci, příjemné chvíle a do nich patří i procházka se psem. I 

rodiny s dětmi mají psy. Ale je třeba jasně vymezit pravidla a také je důsledně postihovat.“ 

„…..je to omezování majitelů psů, kteří jsou také daňovými poplatníky jako „nepejskaři“. Navíc 

hradí poplatky za psa na území města Přerova. Pes je člen rodiny, žádný doplněk. Má trávit 

venku volný čas s celou rodinou a nečekat doma až se rodina vrátí s dítětem z parku. V letních 

horkých měsících je Michalov ideální a nejbližší místo, kam se můžeme schovat před horkem.“ 

„…spousta rodin s malými dětmi má svého psího miláčka a přece jej na procházku do 

Michalova nenechají doma.“ 

„…je součástí rodiny.“ 

„…ho vlastní i rodiny s dětmi, které si chodí do parku hrát a starší lidi na procházky a pes jim 

dělá společnost.“ 

„…by to bylo trochu hloupé, když celá rodina jde na procházku s dětmi i pejskem a nemohli by 

do parku. V dnešní době se může s pejsky do restaurací a do parku by se nemohlo.“ 

„…park navštěvují celé rodiny s dětmi, a pokud mají psa,  bylo by zvláštní nechat ho doma, 

když jdou na procházku.“ 

„…jsou i lidé mladší a s dětmi a nebylo by vhodné psa uvázat před nebo u brány do 

Michalova.“ 

„Měl by být povolen, protože zákazem stejně nic nevyřešíte. Nezlobte se, ale nechápu, jak 

vůbec tento (promiňte mi ten výraz) stupidní nápad někdo mohl mít. Lidé, kteří po svých psech 

sbírají a dodržují pravidla, tak ti tam chodit nebudou. Ale ti, kteří po svých psech nesbírají, 

tam stejně chodit budou. A exkrementy tam budou ve stejné míře jako dosud. Také jako 

maminka dvou dětí už fakt nevím, kam s celou rodinou mám jít, když bych nemohla s dětmi a 

psy společně na procházku a zastavit se v parku? Další věc je, když bych potřebovala projít 

parkem, dostat se rychle domů kvůli dětem a kvůli tomu, že mám s sebou psy, bych ho musela 

obcházet? To prostě nemůžete myslet vážně.“ 

 

Téma obcházení parku z důvodu případného zákazu vstupu psů, se mezi odpověďmi 

na tuto otázku objevilo ještě v 6 dalších případech. Rádcové upozorňují na to, že 
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někteří lidé parkem se psy pouze procházejí (například do areálu lagun) a nezdržují 

se tu. 

 „…je to park pro rodiny s dětmi a ti často mají psy a nechtějí je nechávat doma, dále se přes 

Michalov dá dostat na lagunu a lidé se psi by to nemuseli složitě obcházet.“ 

„…přes park míří spousta lidí k Laguně, aby se pejsci mohli proběhnout.“ 

„…je to průchozí cesta od Kopanin k Žebračce, kterou využívám, když jdu navštívit svou 

nemohoucí matku. Jsem už také starší osoba a na procházce mne vždy doprovází i můj pejsek. 

Pokud bych musela Michalov obcházet, bylo by to pro mne náročné. Strážníci by měli více 

kontrolovat pejskaře, aby po svých psech uklízeli.“ 

 „…parkem se dá křížem krážem procházet se psem poměrně klidnou částí města z jedné čtvrti 

do druhé nebo propojovat procházku s dalšími místy, kam se lze se psem v Přerově dostat.“ 

„Měl by být povolen, protože v opačném případě by došlo k omezení všech majitelů psů, kteří 

by se chtěli do parku podívat, projít se či posedět v něm. Podle mého názoru by to bylo 

diskriminační. Chodci doprovázeni psy, kteří parkem pouze prochází, aby využili nejkratší 

možnou cestu při přesunu z jedné do druhé části města, by byli vyslovením úplného zákazu 

vstupu se psy nuceni park obcházet a vznikly by jim zbytečné průtahy při běžném pohybu ve 

městě.“ 

„…neboť obcházení lidí se psy po cyklostezce mimo park je nebezpečné pro cyklisty.“ 

  

V 9 případech rádcové uvedli, že park Michalov je pro ně příjemným místem (pro 

relaxaci), kde jsou ochotni psy tolerovat, ale pouze za předpokladu, že jejich 

majitelé budou dodržovat určitá pravidla. Tím mají především na mysli bezpečnost 

malých dětí, které mohou volně pobíhající psi (třeba i nechtěně) ohrožovat a 

uklízení exkrementů. 

„…když jde do Michalova rodina s dětmi, bylo by zvláštní, kdyby psa museli nechat doma. Ale 

preferuji, aby tam pes směl pouze na vodítku a s náhubkem. Rodiče chodí do parku s malými 

dětmi a nejednou jsem byla svědkem, kdy pes o velikosti ročního dítěte dýchal nebohému 

děcku do obličeje. Když pes nemá náhubek, je k tragédii kousek. Myslím, že alespoň v parku 

by děti měly mít volný pohyb a rodiče by se neměli bát, že jim pes zmrzačí dítě. Mám ráda 

zvířata, ale vadí mi lidé, kteří zájem psa povýší nad zájem či dokonce práva člověka.“ 

„Měl by být povolen, protože Michalov je to místo pro odpočinek a relaxaci lidí, ale lidé musí 

dodržovat určená pravidla.“ 

„…senioři, majitelé psů, jsou rádi, že se se svým čtyřnohým parťákem, mohou v klidu projít v 

pěkném prostředí bez aut. K dispozici jsou lavičky, případně občerstvení. Jsou samozřejmě 

zodpovědní za svého pejska, exkrementy musí po něm sbírat a dbát na to, aby nedošlo ke 

konfliktům mezi ostatními psy nebo dalšími návštěvníky parku.“ 
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 „…park Michalov je krásná lokalita, ideální pro procházky a pokud bude vyřešena bezpečnost 

mezi pejskaři a běžnými návštěvníky, tj. zejména rodiče s dětmi, nevidím důvod zakazovat 

vstup psům.“ 

„…volné prostranství pro pohyb osob, dospělých, či dětí. Nevidím tak důvod, proč by za 

předem stanovených podmínek zde nemohli majitelé psů jim umožnit proběhnout se zde.“ 

„…i zodpovědní majitelé psů, kteří po svých svěřencích vždy uklízejí, mají právo se projít 

nejkrásnějším přerovským parkem.“ 

„…protože proč by měl být zakázán? Není objektivní důvod. Problémem nejsou psi, ale jejich 

páníčci. Myslím, že by bylo rozumné vyžadovat, aby psi byli na vodítku z důvodu bezpečnosti 

vůči malým dětem. Myslím, že je v Přerově nějaká vyhláška, která nařizuje, aby pes měl 

náhubek nebo vodítko, ne? Na druhou stranu bych navrhoval zřídit nějaký prostor pro volné 

pobíhání psů (pokud to teda již není ten plácek u Biosu?)“ 

„…pokud nedochází k velkým problémům se psy a je možné dodržování pravidel kontrolovat, 

byl by zákaz zbytečný.“ 

„...pes je nejvěrnější přítel člověka. Záleží však na člověku - majiteli jak svého psa vycvičil, či 

jak s ním doma zachází.  Na vodítku a s náhubkem, aby byla zajištěna absolutní bezpečnost 

dětí a všech návštěvníků parku. Některé psí rasy jako např. pitbull atd. sami o sobě i na 

vodítku a s náhubkem budí strach kolemjdoucích a jsou v některých zemích dokonce 

zakázány...  Park Michalov by se v žádném případě neměl stát místem plným psích rvaček a 

výkalů.“ 

 

Pět rádců doplnilo, že by povolili vstup pouze psům na vodítku, kdy nad nimi mají 

majitelé větší dohled.  

„…pokud je pes na vodítku a majitel po něm uklidí exkrementy, nemůže pes nijak vadit 

ostatním lidem, kteří jsou v parku přítomní.“ 

„…může být povolen ale jen pro psy na vodítku.“ 

„…je to vycházková část města, a pokud mají doma lidé zvíře, tak ho většinou berou na 

vycházky sebou. Ale je to vycházková ne venčící lokalita, takže proto bych opravdu vstup 

podmínila vodítkem a u plemen nad 10 kg i náhubkem, vzhledem k zvýšenému pohybu volně 

pobíhajících dětí.“ 

„…pokud bude pes na vodítku, nevidím v tom žádný problém. Takto je to dlouhou dobu, a proč 

to měnit. Jen by do parku chodilo méně lidí a pak by bylo trochu zbytečné financovat jeho 

údržbu, pro koho taky, že. Pejsek na vodítku neškodí ani zvířátkům žijícím v parku, ani 

rostlinám, ba ani dětem hrajícím si a běhajícím i mimo hrací části. Jediný zákaz, který by měl 

zůstat je ten, který je na celou travnatou hrací plochu pro míčové hry a pikniky.“ 

„…za určitých podmínek, kdy např. bude pes na vodítku, nevidím důvod, proč by se člověk 

nemohl projít se psem po Michalově. Zákaz bych viděl jako zbytečnou diskriminaci.“ 
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Další 3 rádcové neuvedli, že by pes musel být nutně na vodítku, ale pokud se bude 

v parku pohybovat pod dohledem majitele, nevidí důvod, proč by do parku psi 

nemohli mít přístup. 

 „…pokud je pod vlivem chovatele tak není důvod, aby nebyl vstup povolen.“ 

„…není potřeba omezovat vstup psům do Michalova, ale je potřeba, aby byli pod dozorem 

svých páníčků a neběhali svévolně v prostorách parku, kde chodí ostatní obyvatelé.“ 

„…Michalov je jedno z pěkných míst města a určitě by měli i pejskaři mít možnost užít si jej.“ 

 

Dva rádcové zde uvedli, že jim psi v Michalově nevadí, pouze by uvítali omezení 

jejich vstupu na dětská hřiště. 

„…je to vhodné místo k procházkám, ale stejně jako doposud by měl být tento vstup omezen 

na místech určených k dětským hrám, na pískoviště...“ 

„…hlavně v severovýchodní části parku se nachází mnoho prostoru pro nerušený pohyb psů. 

Nemusí vadit ani občas zapomenutý bobek, protože travnatá plocha není tolik využívaná k 

pohybu osob. Jistá omezení bych zvažoval v jižní části, v oblasti dětských hřišť, tam mi dávají 

smysl.“ 

 

Ve 4 případech se objevil argument, že ve městě moc zeleně není a psi také 

potřebují pohyb v přírodě. 

 „…by (psi) měli mít prostor v přírodě pro výběh.“ 

„…ve městě je minimum prostoru, aby se psi aspoň trochu proběhli.“ 

„…na dlažděné, nebo asfaltové ulici si ani ten pejsek neužije volnost, relax, odpočinek. Park je 

ideální prostor pro vše živé.“ 

„V tomto městě není moc zeleně a míst, kam by bylo možno vyrazit se psem na procházku - 

zdůrazňuji, že na procházku. Nedomnívám se, že by se v městském parku měli psi venčit. Dle 

mých zkušeností se pes vyvenčí cestou do parku a v parku už se pak jen procházíme a trávíme 

čas v přírodě.“ 

 

Další názory, proč by měl být psům do Michalova vstup povelen se objevily 

ojediněle. 

„…je to výletní místo.“ 

„…Protože nevidím jediný důvod, proč ne.“ 
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 „…lidé by měli mít možnost venčit někde psy.“ 

„…jedná se o základní právo užívání veřejného prostranství a problém není ve psech 

samotných, ale lidech.“ 

„…je to přirozené.“ 

„…park by měl být určen i k procházkám se psy.“ 

„…za chvíli tam můžeme zakázat vstup lidem s kočárkem a nakonec ho můžeme zavřít úplně a 

dívat se je přes plot!!!“ 

„…ale všude by měly být sáčky na trus. Toto v Přerově naprosto postrádám.“ 

 

 

**Měl by být zakázán, protože…: 

V 27 případech z 33 rádcové uvedli, že hlavním důvodem, proč by psům zakázali 

přístup do Michalova je ten, že park znečišťují svými výkaly, které po nich jejich 

neukáznění majitelé neuklízejí. Dalším opakovaným důvodem (v 16 případech) je 

obava o bezpečnost zejména malých dětí, které si v parku hrají. Rádcové doplnili, že 

majitelé své psy často nehlídají, jak by měli nebo, že větší pes, ačkoliv má košík, 

může být dítěti nebezpečný. 

„…pejskaři mají dost míst, kde mohou venčit své psy, např. oba břehy Bečvy, okolí Lagun atd. 

Michalov, který se prezentuje jako okrasa našeho města, by měl být zcela bez psů a jejich 

exkrementů, protože přiznejme si, že ne všichni pejskaři po svých psech uklidí.“ 

„Protože si tam chodí hrát hlavně děti a ve městě by mohlo být alespoň jedno místo, kde 

nebude na každém rohu nasráno. Myslím si, že pro pejsky je mnohem příjemnější okolí řeky 

Bečvy.“ 

„…z hygienických i bezpečnostních důvodů - děti a pod.“ 

„…lidé po svých psech neuklízejí a mnohdy si je nehlídají, takže psi pak mohou ohrozit malé 

děti.“ 

„…v parku se pohybují děti, je to oáza klidu, psi neukázněných pejskařů bez vodítka a náhubku 

mohou napadnout děti, rovněž spousta pejskařů po svých psech neuklízí výkaly, psi také 

mohou rušit místní zvěř, ptactvo, atd.“ 

 „…park slouží především dětem a seniorům a výkaly psů nejsou pravidelně uklízeny.“ 

„…velké % majitelů svého psího miláčka po svých psech neuklízí.“ 
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„…chovatelé jsou neukáznění, psi pobíhají, všude jsou exkrementy. V Michalově je velký pohyb 

dětí, chodců, psi se motají pod nohy a mohou útočit na pobíhající děti. Ani pes s košíkem není 

příjemný dospělému narvaný v obličeji...“ 

„…znečišťují i na vodítku, zbytečně štěkají, očichávají, děti se bojí, vodítka jsou dlouhá, psi 

mohou všude, močí na záhony, lavičky, stromy.“ 

„…park je pro lidi, především pro děti. Psi veškeré prolézačky a pískoviště využívat nemohou, 

proto nevidím důvod jejich pohybu po takovéto oblasti. Další, velice podstatný důvod je určitě 

to, že po nich často jejich majitelé neuklízí...“ 

„…někteří majitelé psů neuklízí psí extrementy.“ 

„… pejskaři po psech v Přerově neuklízejí. Když nevidí policistu, tak je nikdo nedonutí uklidit.“ 

„Většina pejskařů bohužel nesbírá po svém psovi. Finty jakože se dotyčný otočí a dělá, že 

nevidí, že jeho pes zrovna dělá potřebu, nebo kdy se jakoby ohnou a dělají, že sbírají, ale jen 

dají ruku do trávy a nezvednou v ní nic. Městská policie jen projde, nepokutuje. Je bohužel 

nakáleno po celém městě i na chodnících, což je vidět zejména na sněhu. Jakmile to pak 

uschne, vítr to šíří a všichni to dýcháme. A to se nebavím o občůraných rozích budov, hlavně 

těch s potravinami protože tam lidé psa nejčastěji uvazují, o občůraných místech kde si hrají 

děti. Dále pes bez náhubku - velice často k vidění. Není problém po městě potkat velkého psa, 

který má tlamu ve výšce hlavy dětí a nemá náhubek. Napomenout majitele a ještě se bude 

drze chtít rvát. Naprostá sobeckost. Tam kde jsou děti, tam nemůže být nakáleno, načůráno a 

nemůžou pobíhat psi. Lidé totiž nemají rozum a městská policie nemá zájem neslušné 

pejskaře vychovat. Až si bude všímat a dávat nekompromisně 2 tisíce Kč pokuty, bez nějakých 

marných domluv, pak se možná posuneme. Zarážející je, že ani pejskaři mezi sebou nemíní 

udělat pořádek. Pejskař, který sbírá je lhostejný k tomu, který nesbírá. Do Michalova pes 

nepatří.“ 

„Chovatelé jsou bezohlední a nechají svoje obrovské psiska běhat bez vodítek bez náhubku 

kolem malých dětí. Rodiče už nemají kam s dětmi jít. Ono vůbec tematika my a psi je dost 

problematická, ale děti a rodiče by měli mít možnost být někde bez nebezpečí, že je bude 

ohrožovat nějaký pes.“ 

„…mnoho lidi nesbírá exkrementy, park by měl sloužit lidem, dětem, které běhají po trávě a 

nemusí mít obavy, že šlápnou do exkrementu. Pokud by lidé opravdu uklízeli, nemám problém 

se vstupem se psy.“ 

„1) je tam hodně dětí, a často jsou psi bez náhubku, hrozí úraz těchto dětí; 2) ne všichni po 

pejscích uklidí a pak to tam vypadá různě.“ 

 „…exkrementy, a psi na volno. V parku je většinou hodně dětí a aspoň tady ať jsou více 

chráněné!“ 

„…je to krásné a výjimečné místo Přerova, kam si chodí odpočinout všichni... mladí, staří, 

rodiny s dětmi i návštěvníci Přerova a není moc důstojné se dívat na kálející psíky, kteří navíc 

občas obtěžují ostatní.“ 
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„…někteří majitelé psů neuklízí psí extrementy.“ 

„…majitelé psů po nich neuklízejí exkrementy ani před svými domy, takže by z krásného parku 

byl jeden velký psí záchod.“ 

„…park je park a ne záchody pro psy.“ 

„…park je pro lidi, ne pro psy. Výkalů je po Přerově dost, proč na to koukat na procházce v 

nejkrásnějším místě Přerova.“ 

„…I když budou psi na vodítku a s náhubkem, jejich exkrementy nebudou jejich páníčci 

odstraňovat, pak třeba na pískovištích nebo trávnících bude nebezpečné šlápnout. Jinak proti 

psům nic nemám. Sama jsem psa měla, ale do Michalova jsem s ním nechodila.“ 

„v Přerově by mělo existovat aspoň jedno místo, kam si člověk může jít odpočinout, aniž by 

musel mít strach, že on, nebo jeho děti šlápnou, sednou nebo při pikniku lehnou do psích 

exkrementů.“ 

„…Michalov by měl být místem, kde můžu děti nechat běhat bez toho, abych se bála, že za 

a)nepřinesou sebou domů „voňavé“ hovínko; b)neporazí nebo na ně někde nebafne hafan od 

neukázněného pejskaře, který nerespektuje předpisy ohledně vodítka.“ 

„…v Česku je jednoznačně nejvíce psů na počet obyvatel (bylo to zveřejněno v médiích) a 

navíc, český „chovatel“ je neukázněný, jak vyplývá ze znečištěných veřejných prostranství. 

Kdyby byli majitelů psů ohleduplní a uklízeli psí exkrementy, budiž, ale opak je pravdou a 

směšný poplatek za psy je demotivující a rozhodně nestačí pokrývat náklady na sanaci 

znečistěných ploch. Tudíž, i když zvířata mám ráda, chci taky mít ve městě kus klidové či 

oddechové zóny, kde mě nebudou ohrožovat volně puštění cizí psi (další nešvar chovatelů) 

anebo se nebudu muset neustále koukat pod nohy, jestli nemám na botě „dáreček.“ 

„Aby bylo v našem městě alespoň jedno místo, které nebude poseto hovínky, a kde se 

nebudeme bát o své děti před neukázněnými pejskaři. Myslíte, že pes bez náhubku na 

dlouhém vodítku je bezpečný?!? A co asi udělá takové 3-leté dítě, když se na něj rozběhne pes 

v náhubku, který si chce možná jenom hrát, ale je o polovinu větší a dvakrát těžší než to 

dítě?!? O volně pobíhajících psech bez náhubku a hovínkách ani nemluvě. Michalov je 

ideálním místem pro rodiny s dětmi a svými několika dětskými hřišti je k tomu prakticky 

předurčený. Pokud si dítě chce hrát se svým psem, může kdekoli jinde, vždyť jim patří, bez 

nadsázky, celé město (bohužel).  V Michalově si většina ostatních dětí chce hrát na hřištích a 

běhat kolem, a rodiče by zde mohli, bez pejsků, zažít chvíli klidu a pocitu bezpečí.“ 

„…do Michalova chodí hodně dětí, a tak by měl zůstat pro děti a lidi. Kdyby byli majitelé psů 

soudní a slušně vychovaní, nemusel by být problém, ale jak se to zařídit? To nevím! Čisté 

prostředí a hygiena jsou důležité. Volně pobíhající pes udělá svoji potřebu i na dětském hřišti a 

majitel se jen dívá a usmívá.“ 

„…jsou tam male děti, které na vše chytají a bohužel co jsem několikrát zažil - psi jsou někdy 

důležitější než okolí.“ 
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Ojediněle se zde objevily názory, že pro psy jsou vyhrazeny prostory jinde nebo, že 

pes do parku nepatří. 

 „…pro psy jsou vyhrazeny prostory jinde, není nutné zpřístupňovat ještě Michalov.“ 

„…pes do parku nepatří.“ 

„…jen problémy.“ 

 

Prostor pro jinou odpověď či radu: 

Někteří rádcové doplnili svou odpověď ještě v tomto prostoru. Objevují se zde 

zejména stížnosti na to, že psi znečišťují své okolí a majitelé po nich neuklízejí a 

nechávají je pobíhat bez vodítka, i když jejich pes obtěžuje kolemjdoucí. 

„Pohybující se pes mi nijak nevadí. Vadí mi, když pes lítá všude možně a omezuje nebo 

ohrožuje kolemjdoucí. Zároveň mi vadí chovatelé, kteří nesbírají výkaly. To je ale problém 

celého města a samozřejmě někteří chovatelé jsou ohleduplní a někteří jsou prostě hovada.“ 

„Jako rodič malého dítěte vím, co to je když kolem nás běhá velká obluda bez vodítka, anebo 

když nemám pro samý exkrement kam pustit proběhnout své dítě. Pejskaři si psa pořídili, tak 

ať si s ním chodí někam, kde neobtěžují ostatní.“ 

„Bohužel psi za to nemohou, ale jejich páničkové jsou velice neukáznění a nechají psa pobíhat 

volně a neuklízejí // viz zkušenosti z Předmostí //* Bohužel to by musel stát na každém rohu 

policajt, aby se páníčkové umravnili.“ 

„Je to těžké, ale všechno je o lidech. Většina si po svém pejskovi uklízí, ale mám zkušenost, že 

po malých plemenech. Ti s většími plemeny dělají, že jako nic, mě se to netýká, ono se snad 

něco stalo a nebo sdělení, že TSMPr má na úklid lidi a že si platím, tak nemusím. Mělo by se 

lidem při placení poplatku připomenout, že tento poplatek není na zaplacení úklidu po jejich 

„miláčkovi“. 

 

Rádcové ve 13 případech vyjádřili názor, že majitelé psů by měli být více 

kontrolováni, ať už správcem parku, či Městskou policií. Někteří z nich se 

přimlouvají za důslednější udělování pokut za porušení pravidel. 

 „Správce parku a při nespolupráci majitele psa pak Městská policie by měli dohlížet nad 

dodržováním pravidel pobytu psů v Michalově.“ 

„Byla by velice vhodná KONTROLA ze strany městské policie!!!“ 

„Byla bych ráda, kdyby se zpřísnily kontroly i v jiných částech města zejména na náměstí.“ 

 „Navrhuji investici do zvýšeného počtu lidí v ostraze parku nebo posílení hlídek MP tak, aby si 

žádný majitel psa nedovolil mít psa bez náhubku, vodítka a nechat ho znečišťovat 
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prostranství. Chtělo by to opravdu velmi vysoké pokuty za nedodržování pravidel. A při 

opakovaném porušení ještě navýšit. A možná by stálo za to zvážit speciální výběh psů v parku 

se zajištěním čištění. A pokud to opravdu nepůjde a majitelé psů se budou stále chovat 

bezohledně, pak s e nedá nic dělat a bude potřeba vstup psům zakázat.“ 

„Posílit pravomoci hlídače parku, protože např. cyklisté si z upozornění pána, který dělá dozor 

v parku, nic nedělají - klidně jedou i dál na kole a nechtějí sesednout... Případně častěji posílat 

na pochůzky v parku městskou policii na kontrolu dodržování platné legislativy...“ 

„Domnívám se, že by dodržování pravidel se mělo důsledně kontrolovat. Rozdaných několik 

pokut určitě ostatní odradí od jejich ignorování.“ 

„Samozřejmě dohled strážníků bude v parku potřeba tak či tak. Při pokutování za vstup nebo 

neuklízení exkrementů, tak proč hned úplný zákaz?“ 

„Bez důsledné kontroly a postihů bude jakákoli vyhláška pramálo účinná.“ 

 „Ve vyhlášce musí být striktně stanovena plná odpovědnost majitele psa za jeho chování a 

možný postih za nedodržení pravidel.“ 

 „Rozhodně bych tvrději postihoval majitele psů za neposbírané exkrementy a to nejen v 

Michalově, ale v celém Přerově. 

„Mělo by se ale asi více hlídat a více pokutovat, pokud by si majitelé po pejscích v parku 

neuklízeli.“ 

„Myslím, že by se tam měli v případě povolení vstupu se psem zároveň zpřísnit hlídky, které 

dávají pokuty za vodítka a sbírání exkrementů. Také by se tam měli dát koše s pytlíky na 

exkrementy a hlavně kamery aby to tam zase někdo nezničil!“ 

 

Stížnost na absenci odpadkových košů a stojanů se sáčky na exkrementy se objevila 

několikrát. Rádcové také doplňují, že jim v Přerově chybí hřiště pro psy – navrhují 

jej vybudovat u ornitologické stanice nebo na břehu řeky Bečvy. 

„Přerov jako město pro pejskaře a jejich pejsky nedělá NIC. Je jich tu přes 4 tisíce a není s nimi 

kam jít. Nikam nesmí a nikde se nedají pustit. Ne pokaždé s nimi dá vyjet mimo město. Proč 

Přerov pro ně něco neudělá? Za prvé. Rozhodně tu chybí pytlíky na exkrementy. Klasický rolo 

na lampy s pytlíky. Ano, zaregistrovala jsem kdysi tady v Přerově tento nápad, ale byl dost 

tristní. Dát na pár košů pár pytlíčků nestačí. Musíte si uvědomit povahu lidí, každý kdo k tomu 

přijde první, tak si nacpe kapsy. To tak prostě je a jiné to nebude. Když si lidi zvyknou, že na 

každém kousku bude pytlík k dispozici, přestanou si ty kapsy cpát (mluvím ze zkušenosti 

jednoho menšího města, které to také řešilo). A finance tu určitě nebudou takový problém, 

když i vesnice a malá města toto dokáží zafinancovat. Za druhé. Vymezit pro pejskaře nějakou 

plochu, kde se dají na volno pustit pejskové a mohou si tam zaběhat. Za třetí. To co podle mě 

je nejdůležitější je osvěta mezi lidmi. Co třeba udělat nějaký spot, který by běžel na kabelové 

televizi? Nebo dát kampaň do Přerovských listů? Proč by měli lidé sbírat po svých psech, proč 

sbírat i na trávě, protože exkrement se rozloží až za dva měsíce? Spousta lidí spoustu věcí neví 
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a ani si neuvědomuje. Kolikrát třeba starší lidé ani nechápou, proč by to měli dělat, když celý 

život to nedělali. Proč je to nenaučit? Mě taky nebaví, když jdu sebrat exkrement po svých 

psech, tak do dvou cizích šlápnu. Nebaví mě sundávat to z dětských botiček, mých bot, koleček 

kočárku a psích tlapek. Je to hnusný. Žila jsem v několika městech, menších i velkých. Ale 

Přerov je zdaleka „za opicemi“ v čemkoli co se týká pejskařů a jejich potřeb.“ 

„Umístit v Michalově odpadkové koše a pytlíky na psí exkrement.“ 

„V tomto oddílu bych rád poprosil o umístění odpadkového koše poblíž ornitologické stanice z 

důvodu velké vzdálenosti rozmístění košů při cestě z Michalova k mostu U Tenisu.    Dále bych 

chtěl, zda by se město nemohlo zamyslet nad lepším využití louky naproti ornitologické 

stanice. Prostranství, které je určeno pro míčové hry a NENÍ určeno k venčení psů. Nikdy jsem 

tam nikoho neviděl hrát míčové hry a ani se nedivím vzhledem k velké nerovnosti travnatého 

povrchu plných děr a krtinců. K tomuto účelu hráči využívají vedle menší pískové hřiště, kde 

mají i umístěné branky.  Na zmíněném prostranství vidím právě ideální plochu pro psí hřiště, 

které v Přerově chybí. V nedávné době bylo nově oploceno. Je daleko od zástavby, takže i 

občasný štěkot psů by snad nikoho neobtěžoval a nerušil. A pejskaři by konečně měli aspoň 

kousek prostoru, kde mohou bez obav pustit psa se proběhnout. Sportovci mají určitě lepší 

možnosti, využití hřišť a hal u škol a děti mají taktéž přibývající nová dětská.“ 

„Psům by mohl sloužit třeba břeh Bečvy a náležitě jej upravit - více odpadkových košů, 

lavičky, herní prvky pro psy (např. lávky, houpací desky...), aby chovatelé měli pocit, že nejsou 

omezováni příliš, tak jim rozšířit působiště.“ 

„Spousta měst má zvlášť parky pro psy.“ 

 

Ostatní příspěvky rádců v tomto prostoru: 

„Pes do činžovního domu nepatří. Podstatně zde zvýšit poplatky. Chov povolit pouze v 

rodinných domcích.  Za městem vyčlenit park pro pejskaře.  Všude jinde vstup psů zakázat.“ 

„V rodině máme psa, je dost jiných prostor, vím, že se platí daně, ale to není za průchod a 

znečišťování parku.“ 

 „Vzájemným pochopením a tolerancí pejskařů a nepejskařů lze požadavky obou dobře 

sladit.“ 

 „Za nepříznivého počasí a v chladnějších obdobích roku je navíc park poměrně pustý, pokud je 

pěkně a park je plný dětí nemá vůbec smysl tam se psem chodit.“ 

„Zákaz vstupu psům bych vyslovila pouze pro dětské hřiště a rovněž pro travnatou 

odpočinkovou zónu podél plotu směrem k Laguně. Tuto bych vyhradila pouze pro různé 

volnočasové aktivity občanů Přerova, piknik atp. Zejména z důvodu, aby trávník nebyl 

zaneřáděn psími výkaly, protože ne každý majitel psa po něm také uklízí.“ 

„Závidím obyvatelům měst, kde si s klidem mohou jít sednout v parku na trávu, aniž by se 

obávali, že si domů přinesou něco nechtěného...“ 



23 
 

„ http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=811377 „ 

 „Proč Magistrát nezkontroluje všechny psy, více jak třetina lidí neplatí za svoje miláčky. Každý 

dům by měl nahlásit, kolik má psů ve vchodě a hned by se vědělo, kdo léta a roky neplatí.“ 

„Možná by bylo správné uvažovat o prostorech pro dospívající děti, které jsou odevšad 

vyháněné. Na pískoviště jsou již velcí a moc jiných možností, kde by se mohly vyřádit, není.“ 

„Upravte raději cesty, ten písek je otřesný!!!“ 

„Psi mají cvičiště. A děti jim tam také nechodí kálet :)“ 

„Vandalové udělají v parku více škod než pejsci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=811377
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DALŠÍ SDĚLENÍ RÁDCŮ 

 

SDĚLENÍ, KTERÁ SOUVISEJÍ S TEMATEM DOTAZNÍKU 

 „Vyhláška města číslo 1/2006 by se měla více dostat do povědomí majitelům psů. Pohyb psů po 

městě bez vodítka a nesbírání výkalů je normální. Když někoho oslovím, tak se dočkám odpovědi, že 

platí poplatky za psa a ať město se stará. Tenhle problém by mělo město začít řešit.  Byla jsem 

několikrát svědkem, jak i městská policie byla svědkem a nic majiteli neřekla.“ 

„Domnívám se, že by bylo přínosné, kdyby byl místní poplatek ze psů vyšší - především pak 

odstupňovaný podle velikosti psa (rasy psa). Je velký rozdíl mezi výsledkem, který po sobě na trávníku 

zanechá dvoukilový a dvacetikilový pes. Navíc se domnívám, že by takováto regulace výše poplatku 

mohla mít „motivační vliv“ (nepořizovat si do bytu velkého psa).“ 

„Například by mohli strážníci MP dohlížet na volný pohyb psů a úklid jejich výkalů i v městských 

částech. Pokud to mohou pokutovat kdekoli v Přerově, pak nevidím důvod, proč musím skoro denně 

po vystoupení z auta na městském pozemku vyšlápnout psí exkrement.“ 

„Doporučuji, aby využívali kamerového systému a nezodpovědného pejskaře přísně pokutovali 

nejvyšší možnou částkou.“ 

„Dobrý den. Problematika psů v Přerově to je jedno obrovské téma, které si žádá samostatný 

dotazník. Nechápu, proč je tento dotazník omezen pouze na problematiku psi a Michalov. Lidé jsou 

znechuceni množstvím výkalů v PR, tím, jak pejskaři nerespektují žádná pravidla. Psi pobíhají volně 

tam, kde nesmí, nemají ani náhubky ani vodítka. Jsou na dětských hřištích, kde dříve stávaly značky s 

nápisem „Sem psi nesmí“. Značky jsou pryč. Nejsou obnoveny. Strážníci pejskaře prakticky 

nekontrolují. Přimlouvám se za dotazník na téma psi v PR obecně. Děkuji.“ 

„Stačí se podívat po Předmostí, např. v parku u školky, kde je psům vstup zakázán, a nedovolím 

vnoučatům, aby si hrála na trávníku.“ 

„Město má sice vyhlášku o pohybu psů ve městě, ale žádnou kontrolu jejího dodržování.  Strážníci 

hlídají řidiče i cyklisty což je správně. Ale to, že neukáznění pejskaři neplní své povinnosti (a ještě si 

myslí, že když platí poplatky za psa, tak žádné povinnosti nemají), to nekontroluje a nepostihuje 

nikdo. Celé město je zakálené, psi pobíhají volně a bez náhubku kde se jim zlíbí, a když na to pejskaře 

slušně upozorníte, ještě vám vynadají. Jak asi vnímá malé dítě, když se na něj rozběhne pes sice s 

náhubkem (který si chce možná jenom hrát), ale je o polovinu větší a dvakrát těžší než to dítě... ?!? 

Proč to tedy nikdo nehlídá a nepostihuje!!! Samozřejmě, že když pejskař uvidí strážníka, dá si pozor, 

ale když můžou strážníci číhat za rohem na cyklisty, proč by stejně tak nemohly kontrolovat i pejskaře. 

Proč se musí slušní lidé pořád jen bát a ustupovat?!?     Možná by stačila pořádná osvěta a třeba i 

dostupné sáčky na exkrementy. Máme informace od příbuzných v Jablonci nad Nisou, kde zavedli 

veřejně dostupné sáčky, a situace se zlepšila. I když se zpočátku zdálo, že sáčky mizí nepřiměřeně moc, 

nakonec se stav ustálil a situace se znečištěním se zlepšila (prý si pejskaři brali jen sáčky do zásoby.“ 

„Otázka psů je v Přerově velmi ožehavá, neboť se domnívám, že psů je v Přerově už víc než dětí. 

Každopádně si myslím, že město jen vybírá poplatky ze psů, ale nikde nevidím směrování k čistotě 
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např. formou sáčků na exkrementy, což je v jiných městech naprosto běžné. Lidé se musí vychovávat a 

výmluva, že lidé sáčky kradou, je alibistická. Je to stejné, jako by město řeklo, že koše nejsou potřeba, 

protože lidé hážou odpadky stejně na zem. Dále si myslím, že poplatky ze psů nejsou vůbec 

spravedlivé, a to z mnoha důvodů.  Je mi známo, že spoustu lidí, přehlašují kvůli výši poplatků své psy 

chované v bytě v centru města na vesnici, jen aby se vyhnuli placení odpovídající výši poplatků. Výše 

by se měla odvíjet od místa, kde je pes držen. Naopak co město dělá např. pro příměstské obce?? 

Ještě nikdy jsem tam neviděla, že by zde např. vysávali psí exkrementy nebo někde v obci instalovali 

sáčky. Já osobně si všechno po svých psech uklízím a jinak je venčím v polích, kde to jistě nevadí, 

naopak. Proto taky vůbec netuším, za co vlastně platím.“ 

 

ZVÍŘATA VE MĚSTĚ 

„Slyšel jsem ze začíná být v módě pořídit si tygří mládě, hyenu, či opici... možná by tedy mělo město 

oslovit svou vyhláškou vlastníky všech zvířat... na vodítku a s náhubkem a nejen u psů.“ 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – ČISTOTA VE MĚSTĚ 

 „Prosím pošlete úklidovou četu do prostoru ul. Kojetínská - konkrétně za podjezdem směr Bochoř 

nebo Tovačov u obydlí, kde bydlí nepřizpůsobiví občané i u ubytoven se válí hromady odpadků. Je to 

vjezd do města - vizitka naše a obávám se, že neznat město tak podle této vizitky po tomto poznání 

ani netoužím. Neupravené, špinavé, plné odpadků u hlavních příjezdových cest.“ 

„Jinak jsem s čistotou města spokojen, i když se stane, že v prostoru nádraží ČD je někdy udržet 

pořádek obtížné. O zeleň je také dobře pečováno, ať už firmou Konvička a nebo TSMPr.“ 

„Nelíbí se mi znečištění města odpadky, člověk když jde např. na Lagunu kolem parku, podél cesty je 

spousta odpadků, pet láhve, papírky. Proč to nikdo neuklízí? Proč jsou naše části města znečišteny, ale 

přitom máme hodně lidí, kteří nepracují a berou dávky. Potok Strhanec na Žebračce, vždy jsou ve vodě 

pet láhve... takových míst je určitě více.“ 

„Procházková trasa Želatovskou ulicí po cyklo do Želatovic je až po polní křižovatku a hvězdárnu 

znečištěna nepořádkem, plasty, papíry. Tam ať psi neškodně pobíhají. Nepořádek je třeba /pokud je 

možno/ častěji uklízet, je to příjezdová cesta do města.“ 

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – CHODNÍKY A KOMUNIKACE 

„Prosím zkuste zaurgovat opravu hodin u nádraží. Už dlouho ukazují čas jen z jedné strany. Když se 

vyjde z nádraží, tak nejdou. Je to ostuda Přerova!“ 

„Kdyby se cesty upravili třeba zámkovou dlažbou a nevymýšleli jste kraviny jako je zákaz vstupu psům. 

Ti dělají nejmenší nepořádek.“ 
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„Mohli byste spravit chodníky! Nebo se o to alespoň pokusit! Každý den mi na jiných místech po 

Přerově stříká voda z rozviklaných kachli až do bot, je to velmi nepříjemné a tato situace už tu je 

několik let a nic se neopravuje.“ 

„Žádám tímto kompetentní orgány města, aby zajistili opravu komunikace na ul. Optiky, kde stojí 

výměníková stanice a je tam opravna kol, neboť tam jezdí auta a v cestě je několik velkých výmolů, v 

nichž se hromadí voda. Nedávno mě takto jeden „ohleduplný“ řidič postříkal od hlavy k patě, poté, co 

vjel právě do tohoto výmolu uprostřed cesty. Druhá věc je, že neměl ani dost slušnosti, aby zastavil a 

omluvil se. Tyto díry jsou ale nebezpečné i chodcům, protože večer nejsou vidět a je to na zvrtnutí či 

zlomení nohy. Nevím, komu ta komunikace patří, ale v případě nehody se budu domáhat náhrady 

škody či ušlé mzdy z důvodu neschopenky případně i soudní cestou.“ 

„Byl jsem svědkem pádu cyklisty na V. Dlážce. Přední kolo vjelo do mezery mezi poskakujícími 

dlaždicemi. Jezdí tu jeden cyklista za druhým. Naopak na stezce před rest. Bečva nejezdí skoro nikdo. 

Já i všichni ostatní jedeme po dobré, málo frekventované silnici.“ 

„Kdo je odpovědný za nefunkčnost pískových chodníků v tomto období??? Někdo to projektoval, 

někdo to schválil a chodník není bezproblémově přístupný*...někdo se nabalil a město vyhodilo 

peníze…“ 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

 „Další věc co jsem si přečetla v Přerovských listech a co jsem si i všimla v reálu. Proč rušíte stará 

dětská hřiště?  Nepotřebuji houpat děti na nových houpačkách, klidně ho pohoupu  na staré železné, 

ale musí být kde. Tvrzení, že jsou už ve špatném stavu? Tak je jen opravte! Byla tu desetiletí a teď je 

vyměníte za dřevěná moderní, která jsou za pár let zničená. Příklady za vše. Na Bajákové jste zasypali 

dětská pískoviště. Jediná, která byla částečně ve stínu. Víte, co to je sedět s dítětem na betonu bez 

stínu? Další hřiště na Sokolské. Byly tam super houpačky gondoly. Jako jediné v Přerově. Pořád na nich 

někdo byl. Byly totiž jediné, kde nemusíte vyvíjet protiváhu, když chcete dítě pohoupat. Např. po 

císařském řezu nebo, když je maminka těhotná. Co vím, spousta maminek nechápala, proč se 

odstranily? Proč se jen neopravily, pokud to potřebovaly??? A to bych mohla pokračovat dál a dál...   

Další věc co vnímám pro vylepšení, jsou odpadkové koše. Jsou místa, kde opravdu chybí. A není kde a 

jak zažádat o jejich umístění. Zkoušela jsem to dvakrát psát na technické služby. Ani se nikdo neráčil 

mi odpovědět, že to třeba nejde nebo že děkuje za informaci.“ 

 

DOPRAVA VE MĚSTĚ 

 „V Předmostí u školy opakovaně řidič projíždění na přechodu pro chodce na červenou, nemíním jeden 

případ za měsíc, dá se říct, že co týden se s tím setkám, kdy tudy jdu, tak to mi přijde hodně časté. 

Nešlo by tam dát kameru? Především řidiči od Čekyně přechod a semafor přehlížejí, od spodní strany 

mi přijde lépe viditelný a tudíž více respektovaný. Kameru a tvrdé postihy…“ 
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„Konečně naistalovat radary v ulicích, kde je stanovena 30 km rychlost. Konkrétně ulice Jateční, kde se 

běžně při stanovené 30 km rychlosti předjíždí. Ta se nedodržuje, protože se nekontroluje ani MP, ani 

PČR.“ 

„Jako řidič dlouhodobě postrádám nasvětlení některých frekventovaných přechodů světly typu Zebra. 

Za snížené viditelnosti, či při dešti jsou chodci v tmavém téměř neviditelní. A rozdíl mezi již 

nasvícenými přechody a těmi bez „zebry“ je markantní.“ 

„Bylo by možné jednat s dopravcem Student Agency o zřízení zastávky v Přerově? Doprava směr na 

Brno je ubohá!!!“ 

„Návrh - zajeďte se podívat na parkovací dům skoro v centru Opavy, který je vybudován ze starých, 

ale opravených domů. Nešlo by to i zde? Proč nepostupujeme v Přerově ohledně chronických neplatičů 

za svoz odpadků jako v Karviné? A pokud nevíte, jak to tam dělají, klidně si tam zavolejte p. 

náměstkovi primátora M. Hajdušíkovi.“ 

„Změnit projekt na akci TELIČKOVA, DVŮR... HŘIŠTĚ… BEZ PARKOVÁNÍ!!!“ 

 

PROPAGACE 

 „Chtěl bych dát takový malý podnět, který souvisí s počtem obyvatel města. Co kdyby město Přerov 

nechalo natočit nějaké hezké propagační video typu: „Město Přerov se představuje“, ve kterém by 

Přerov ukázal, že to není město plné kriminality, nezaměstnanosti, romských ghett ale naopak by 

vyzdvihl své přednosti. Jako například Michalov, Vysokou školu logistiky, Meoptu, Prechezu, 

Předmostí, HC Zubr, Tenisovou minulost a spoustu super věcí které Přerov vyzdvihují. Mám pocit, že 

poslední dobou lidé zapomínají na význam našeho města a jeho jméno upadá. Přerov určitě není 

špatné město, jen se musí lidem ukázat v jiném světle.“ 

 

SENIOŘI 

Doprava seniorů po městě Přerově: každý člověk se snaží, co nejdéle to jde starat sám o sebe. Ale s 

přibývajícím věkem tato schopnost klesá (nemoci pohybového ústrojí, neurologické problémy, oční 

nemoci...). Pak tato skupina obyvatel má problém dostat se k lékaři, na nákupy, různé zařizování po 

úřadech atd. Oblíbené kolo pak nemohou používat (už chybí stabilita, rovnováha, problémy se 

zrakem, člověk je pomalejší) - ale není to ještě situace pro pečovatelky - nebylo by možné (už to 

funguje v některých městech)zřídit speciální „taxi“ pro seniory, případně jim to finančně zvýhodnit?“ 

 

PŘEROVSKÝ RÁDCE 

„Bylo by dobré řešit téma co s cyklisty, kteří jezdí po chodníku, kde nejsou cyklostezky a jezdí zejména 

v bezprostřední blízkosti škol a školek viz ulice U Tenisu!“ 

„Byl by zajímavý dotazník k otázce, co se Strojařem a bývalou restaurací. 
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FOTOGRAFIE ZASLANÉ MIMO DOTAZNÍK 

 

2. 3. 2016 zaslala jedna z registrovaných rádkyň na e-mail prerovsky.radce@prerov.eu několik 

fotografií, které souvisejí s tématem dotazníku.  

 

„Dobrý den, 

posílám ještě doplňující fotografie k dotazníku - je to z neděle 28. 2. 2016, pro ilustraci, co majitelé 

psů v Michalově po svých psech zanechávají. Fotky jsou foceny asi na 5 metrech, nic jsme nehledali, 

jen jsme se šli projít s kočárkem. Je to foceno kousek od dětského hřiště u restaurace.“ 

 

 

 

mailto:prerovsky.radce@prerov.eu
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STÍŽNOST ZASLANÁ MIMO DOTAZNÍK 

 

Dne 1. 3. 2016 byla Odboru životního prostředí doručena stížnost, která se týká psů v parku 

Michalov. Jelikož se jedná o téma shodné s tématem probíhajícího dotazníkového šetření, 

byl tento názor připojen do přílohy vyhodnocení. 

 

Dobrý den, 

Ráda bych se vyjádřila k přístupu psů do městského parku Michalov. Tento park často 

navštěvuji se svým 2,5-letým synem. Dle řádu městského parku Michalov zde mají psi přístup, 

ale za podmínky, že budou na vodítku. Mnoho majitelů psů však tuto podmínku nedodržuje. 

Dále bych předpokládala, že pokud mám psa na vodítku a pes vykoná potřebu, musím to 

ihned zjistit a exkrement odstranit. To se zde ovšem také mnoho nedodržuje. Exkrementů je 

zde k vidění více než dost. Moje vlastní zkušenost s jedním z „pejskařů“ se stala přibližně před 

14 dny, kdy majitel psa (pes byl na vodítku) s ním vešel na travnatou plochu, kde pes vykonal 

potřebu a majitel pokračoval v procházce dál, aniž by exkrement odstranil. Po mém 

upozornění, aby daný exkrement uklidil, odpověděl, že na co, že tam stejně nikdo nechodí. Až 

poté, co jsem tedy řekla, že zavolám Městskou policii, tak vytáhl sáček a exkrement ze země 

sebral. Do městského parku Michalov chodí denně hodně maminek s malými dětmi, chodí 

sem školky a děti rády vběhnou do trávy, kde seberou ze země klacíček nebo spadlý list ze 

stromu. Nemyslím si, aby se zrovna v tomhle parku, který je jednou z největších okras města 

Přerova, nacházely podél cesty psí exkrementy. Já osobně bydlím v městské části předmostí. 

Tady je to s psími exkrementy naprostá katastrofa, kdy na ně narazíte na každém třetím 

kroku. Někteří majitelé psů je nechávají dokonce na chodnících. Chodit tady na procházky 

s malým dítětem není zrovna nejpříjemnější. Do Michalova jsem začala chodit s tím, že 

prostředí je zde opravdu krásné a očekávala jsem, že aspoň tady se psím exkrementům 

vyhnu. Bohužel opak je pravdou. V Městském parku Michalov jsem mluvila i s jedním ze 

správců parku, který mi potvrdil, že situace s psími exkrementy je tam opravdu nepříznivá a 

někteří majitelé psů jej i přes jeho upozornění ignorují. Škoda, že zde nechodí příslušníci 

městské policie, kteří mají určitě daleko větší pravomoc než správce parku. Nejsem odpůrce 

psů, psy mám velmi ráda, ale myslím si, že pokud si člověk psa pořídí, měl by se o něj také 

náležitě starat a dle vyhlášky města po něm exkrementy odstraňovat. Vše je bohužel o lidech. 

Shodou okolností momentálně na stránkách města Přerova vyšel článek, zda by měl být park 

Michalov zapovězen psům. V článku se píše, že z hlediska krajinářské a památkové hodnoty je 

park Michalov jedním z nejcennějších parků v České republice. Proto si myslím, že pokud 

majitelé psů nerespektují řád Městského parku Michalov a tímhle způsobem jej znečišťují, 

nemají tam s nimi, co dělat. Jak jsem již psala i situace ve městě není nejlepší. Město by se 

tímto problémem mělo více zabývat. Městští strážníci, by tyto nezodpovědné majitele psů 

měli více kontrolovat a udělovat jim adekvátní pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky 
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města, aby si tito majitelé do budoucna dobře rozmysleli, zda nechají psa pobíhat na volno 

bez náhubku nebo po nich nebudou uklízet exkrementy. 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne… 


