
zpráva 30. 12. 2021 

 

Společnost pro zvířata připravila Formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky   

Lze do něj vyplnit údaje o místě a času, a to i včetně plošného odpalování škoditeli na Silvestra. A uvést např. reakce 

Vašich zvířat nebo zvířat venku; zdravotní potíže u lidí a zvířat kvůli pyrotechnice; zda-li byla přivolána policie a jak 

zasáhla; zkušenosti ze Silvestrů a celkově s konáním narušitelů, … 

Údaje Společnost pro zvířata použije anonymizované, pro informování a zejména při jednáních se zákonodárci o 

ukončení prodeje a použití nejhorších kategorií venkovní tzv. zábavní pyrotechniky. 

http://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/ 

 
K poledni 30. 12. 2021, Společnost pro zvířata obdržela přibližně 120 vyplněných dotazníků Formuláře.  

Zde jsou některé uvedené komentáře z formuláře:  

město, Jihočeský kraj 
"Odpalování pyrotechniky se děje během celého roku, i přes místní zákaz. Jednou jsem odpalování řešila osobně, 
byla jsem verbálně napadena mužem, který odpaloval. Chovám koně. Před několika lety jsem v důsledku odpalování 
ohňostrojů přišla o hříbě, klisna vysoko březí se splašila a na ledě, co byl v ohradě upadla a následně zmetala. 
Soused, který chová krávy v důsledku odpalování přišel o tele a následně i o krávu."  

"V Německu platí přísný zákaz používání pyrotechniky pod pokutou 5 000 EUR a k tomu hrozba vězení za porušení 
tohoto zákona. Když to jde v Německu, u nás by to mohlo jít také..."  

malé město okres Ústí nad Orlicí, Praha  
"Prosinec je pro mne nejhorší měsíc v roce a Silvestr rozhodně nejhorší den v roce, poslední min. 2 desetiletí. 
Neustálý strach: odpálí bouchací kuličky nebo petardy nějaký idiot nám a našemu psovi venku pod nohy při venčení? 
Rychle zavřít kočky dovnitř, než se setmí. Propadne vypálená pyrotechnika střešním oknem do dětského pokoje? Jak 
uklidnit přes 31. 12. naše zvířata a sebe? Pro kočky na uklidnění nic neexistuje nebo je to riziko. Někdy veterinář 
nedoporučil ani pro psa. Já si beru něco na úzkost. Pak ve strachu sedíte na Silvestra v dětském pokoji a hlídáte...  
Kolem půl druhé ráno bombardování ustupuje. Venku spoušť po náletech, zvířata právě prožila teror, ani nechcete 
myslet, kolik jich je zraněných, v šoku a mrtvých... Naprostá dekadence a bezmoc. Je jedno, jestli jste ve velkém 
městě, na venkově nebo v horách. Všude kam se dostanou lidé, přinášejí zkázu. Jedině zakázat prodej a použití, jinak 
to běsnění zastavit nepůjde."  
 
malé město, Pardubický kraj 
"Naše babi, na Silvestra asi tak před 5 lety, uklidňovala přes plot, přes půlnoc, velkého mladého psa sousedů, kteří 
odjeli slavit a psa nechali venku na zahradě, bez možnosti se někam schovat, skuteční  
pitomci. My tam, bohužel, nebyli. Babi s ním byla přes nejhorší exploze, pes v šoku, úplně mimo."  

 

obec, okres Praha západ, Středočeský kraj  
"Mám v centru vesnice statek, kde jsou ve venkovním ustájení dva koně. Oba jsou při explozích pyrotechniky 
naprosto vyděšení a je obtížné je udržet, aby si neublížili. Psa a kočky mám pod postelí ve stresu. Soused má kozí  
farmu a řešil po oslavách i úhyn zvířat. Situace rok co rok se opakující. Teď v prosinci bych vám mohla psát každý den 
a silvestrovská noc je strašná." 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pyrotechnika ubližuje a zabíjí je krátké video uvádějící hlavní důvody škodlivosti odpalování a porušování 
zákonů: YT spolecnostprozvirata 
https://youtu.be/q6yOhKpOSJY  
 
 

http://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/
https://youtu.be/q6yOhKpOSJY


Odpalování pyrotechniky zraňuje a zabíjí zvířata, ohrožuje lidi, toxickým spadem ničí 

přírodu a naše zdraví. Použitím pyrotechniky venku je porušováno mnoho zákonů a 

dochází k výtržnictví.  

Jste-li svědky explozí tzv. zábavní pyrotechniky, a to i na Silvestra, volejte ihned Policii ČR 158 nebo Městskou 

policii 156, které škodlivé jednání pachatelů ukončí a mohou uložit vysoké pokuty. Pokud hrozí riziko požáru, 

volejte i hasiče 150 nebo linku 112, pokud se bojíte o život. Lze zkusit i krajské 24h linky pro havárie České 

inspekce životního prostředí. 

 

Při odpalování venku jsou porušovány především tyto zákony – po celý rok včetně 31. 12.: 

Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků, chráněných živočichů, poškozování přírody); zákon č. 251 o 
některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnost, veřejné pohoršení); zákon č. 246 na ochranu zvířat proti 
týrání (utrpení a týrání zvířat); zákon č. 89 občanský zákoník (zasahování do práv sousedů); zákon o myslivosti (rušení 
zvěře); zákon č. 258 o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (překročení hlukových limitů); zákon č. 133 o požární ochraně, … 
 
Škoditelé se mohou dopustit těchto trestných činů: usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti 
nebo ublížení na zdraví z nedbalosti, poškození cizí věci, obecného ohrožení, týrání a utýrání zvířat.  
 
Co se děje se zvířaty při explozích? Trpí venku i uvnitř. 

Zvířata včetně ptáků se v panice snaží o únik. Slepě narážejí do čehokoliv – pevných překážek, vozidel, vlaků, skel, 

drátů… Následky jsou většinou fatální. Dochází ke zmetání – potratům u samic. Zvířata hynou i vyčerpáním. Mrtvá 

zvířata žijící venku najde málokdo, končí v příkopech, v kanálech, rozježděná auty,… 

Vodní ptáci, dezorientovaní, přistávají na silnici, lesknoucí se jako vodní plocha. Často odtud již nedokáží vzlétnout. 
Při explozích jsou v šoku i zvířata na pastvinách a zavřená na farmách. Hrozí zmetání, zastavuje se tvorba mléka nebo 
snášení vajec. Vysoký stres je může vyčerpat.  
Kočky utíkají a hledají úkryt. Schované zůstávají hodiny, i dny.  Většina psů se odpalů bojí. Jsou-li na volno, utíkají 
v panice pryč. Nemusí se již vrátit. Uvnitř pes hledá úkryt, třese se strachem. Odmítá jít ven.  
 

Exploze emitují koktejl jedovatých prvků. Ty kontaminují přírodu, naše prostředí pro život včetně zeleniny a ovoce 

na zahradách; poškozují zdraví zvířat a lidí (vyvolávají astma, poškozují nervovou, oběhovou a rozmnožovací 

soustavu,…). Zahrnují těžké kovy, někdy i radioaktivní prvky. 

Oxid siřičitý, směsi dusíku, směsi chlóru, oxid uhelnatý, síra, cesium, olovo, stroncium, hliník, měď, baryum, arsen, 

sodík, nikl, železo, kadmium,… 

Prvky, směsi nebo prachové částice mají stanoveny limity většinou pouze pro 24h nebo roční koncentrace, u jiných 

nejsou limity pro měření stanoveny vůbec. Záleží na povětrnostních podmínkách, kam toxický spad nejvíce dopadne.  

  

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:  

• V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, tel. 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. 

m. Prahy (24/7, tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, zkuste útulek některého spolku 

na ochranu zvířat nebo Městskou policii 156. 

• Jinde v ČR – záchrannou stanici pro volně žijící zvířata viz www.zvirevnouzi.cz. Je-li to domácí zvíře, 

zkuste místní útulek, obec nebo Policii ČR. 

www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 
 

Projekt o škodlivosti pyrotechniky je realizován s podporou hl. m. Prahy.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro
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