Se psem v parku
Psi žijící se svým pánem ve městě to nemají lehké. Většinu dne tráví doma v bytě a jen čekají, až se jejich páni vrátí domů a vezmou
je na procházku. Jdou většinou spíše do parku než do lesa, těch už ve městech moc nebývá. A protože parků a dalších zelených ploch
je ve městech málo, potkávají další pejskaře, cyklisty či běžce. Z tohoto důvodu je potřeba dodržovat určitá pravidla. Navíc naprostá
většina městských parků má svá vlastní pravidla chování ve svém prostoru. Pamatujte, že je lepší problémům předcházet, než je
posléze muset řešit. Procházku v parku byste si měli vy i váš čtyřnohý kamarád především užít. Bohužel existuje mnoho lidí, kteří
přípravu na situace, které mohou v parku nastat, podceňují a poté chybně reagují, pokud k nim dojde.

Volný pohyb
Většina parků má pro psy vymezeny prostory k volnému pobíhání psů, které jsou
vyznačeny v mapách na hlavních info. tabulích v parku. To ale neznamená, že svého psa
vypustíte a hledíte si svých věcí. Sami musíte vědět, zda je váš pes úplně poslušný a
přiběhne v každé situaci. Pokud váš čtyřnohý kamarád občas "nevidí, neslyší", můžete
využít dlouhých vodítek, tak zvaných stopovaček, s délkou většinou 10 m. Poskytnou vám
jistotu a kontrolu do doby, než se svým psem dotáhnete přivolávání k dokonalosti. Chce to
jen píli, trpělivost a hlavně důslednost.
Používané piktogramy v parcích:

Mapy s informacemi k pohybu psů v parcích celopražského významu (formát PDF, vel. do 6

Mbyte):
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Po nás potopa

Exkrement, hromádka, dáreek - to je jen malý výet názv pro to, co by po vašem psovi nemlo zstat nikde v parku. Myslete i
na ostatní, kteí nechtjí vnovat pozornost tomu, kam šlápnout. Jak a kam? Koše na psí exkrementy jsou již nedílnou souástí
ulic i park. Jsou opateny sáky, které jsou zadarmo. U sák je také papírová lopatka, která vám mže pomoci s manipulací. Po
jejich využití oboje hodíte do koše. A je po problému.
Sportovci

V parcích se mžete potkat i se sportovci. Nejastji s bžci, cyklisty a bruslai. Váš pes by ml vdt, že to není zpíjemnní
procházky v tom smyslu, že je mže honit. Pro sportovce není setkání s neposlušným psem nic píjemného a oekává, že pes
si ho nebude všímat. Ujištní typu "ale on nekouše, on si chce jen hrát" není tím správným ešením této situace. Naute psa
povel nap. "na stranu". Ml by jít ke stran cesty a tam v klidu pekat, až se sportovec vzdálí. Poproste nap. nkoho z pátel, a s
vámi jde obas na procházku a pomže vám tyto situace simulovat a trénovat.
Ostatní psi

V parku jist potkáte i ostatní psy. Pro hladký prbh setkání se vyvarujte nkolika základních chyb.
Máte-li malého psa, neberte ho ze strachu, co se může stát, do náruče. Bude se cítit nadřazen a jen bude provokovat psa pod
sebou.
Očichává-li se váš pes s jiným a je na vodítku, netahejte psa pryč za vodítko. Chtě nechtě ho trochu nadzdvihnete a druhý pes si
to může vyložit jako povyšování. To může vést až k nepříjemnému a zbytečnému konfliktu. Snažte se jej odvolat slovně či
chycením za srst na zádech a popostrčením.
Víte-li, že váš pes má majetnické sklony k hračkám nebo i jen ke klackům, upozorněte na to včas majitele psa, který si s tím
vaším chce hrát.
Pokud váš pes nemá rád ostatní a myslíte, že už ho to neodnaučíte, je pro vás nejjednodušší, i když ne ideální řešení, kontrolovat
okolí a volit cestu tak, abyste setkání s jinými psy minimalizovali.
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