
26 Pro 2022 @ 16:48 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

26.12.2022 17:47:00 Kutná Hora Středočeský kraj Opět nemají puberťáci co dělat a hází tu v okolí bouchací nesmysly...

26 Pro 2022 @ 15:33 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

26.12.2022 16:31:00 Kutná Hora Středočeský kraj Opět několik ran ohňostroje v dálce někde asi z oblasti sv. Barbory nebo dál na jih.

26 Pro 2022 @ 15:32 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

26.12.2022 16:20:00 Kutná Hora Středočeský kraj Někde v dálce (zvuk se tříštil, takže nedokážu určit směr), zněl ohňostroj.

26 Pro 2022 @ 14:22 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2022 17:03:00 Písek Jihočeský kraj

26 Pro 2022 @ 12:58 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 17:30:00 Karviná Moravskoslezský 

kraj

V Karviné dochází k odpalování zábavní pyrotechniky už skoro celý prosinec. Policii nemá cenu volat, nic nezmůžou. A jinak v 7. Měsících nám děti hodili petardy blízko mě a mého štěněte. Výsledek je ten, v těchto dnech když se setmí nedostanu psa ven a u každé střely má 

panickou hrůzu a kdo ví a zná naučit zvíře znovu aspoň akceptovat tyto zvuky či rezonance které z toho jsou je velmi obtížné či zcela v mnoha případech nemožné. Navíc to škodí veškerému zvířectvu. Proto jsem zcela proti pyrotechnice. Existuje alternativa a dle mého názoru 

daleko efektivnější hezčí a to LASER SHOW.
26 Pro 2022 @ 12:40 PM Na území hl. 

m. Praha

13.08.2022 21:00:00 Podolí, Modřany, 

Smíchov, Náplavka

Praha 4 V průběhu srpna, několikrát odpalování poblíž nebo u Vltavy, Praha 4, Praha 5, Praha 2, zřejmě i další MČ. Je toho tolik a z různých míst, těžko lze bohužel vidět přesně a volat policii. Někdy je alespon upozorníme na 156, že se to děje, pokud by byla jejich hlídka někde poblíž a 

mohla zasáhnout....
26 Pro 2022 @ 12:35 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.10.2022 23:55:00 Hedeč, místo 

Poutní Dům,na 

Hoře Matky Boží

Pardubický kraj Byli jsme 1,5 km v domě pod Horou Matky Boží/Kopeček. Je tam ubytování Poutní dům. Hned naproti je kostel a klášter, nyní Redemptoristů. V okolí lesy, stromy, zvířata na pastvinách, zvířata v přilehlé obci Hedeč. Nepochopitelné, že provozovatelé Poutního Domu tolerují 

odplování škodlivé pyrotechniky svými klienty. Exploze, v jinak tiché noci, připomínaly nálety, trvaly několik minut. Informovali jsme místní Policii ČR, jestli tam skutečně jeli, jak uvedli, nevíme. To samé odpalování, ze stejného místa také v So, 24. 9. 2022. Přešla nás chuť již někdy 

do Poutního domu, jeho restaurace, vstoupit, tohle jednání nebudeme podporovat. Posíláme jim informaci mailem a škodlivosti pyrotechniky a že je zakázána podle mnoha zákonů, po celý rok.
26 Pro 2022 @ 12:26 PM Na území hl. 

m. Praha

03.12.2022 17:00:00 Spořilov, Michle, 

Pankrác

Praha 4 Někde v uvedené oblasti, výbuchy bylo slyšet dlouhé minuty, musely vyděsit plno psů venku a dalších zvířat, včetně lidí. Říkáte si: Rusáci zase útočí na Prahu?

26 Pro 2022 @ 12:18 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.12.2022 19:00:00 Králíky a okolí Pardubický kraj exploze někde v této oblasti, pes vystrašený, to je teprve začátek hrozného prosincového období; v této lokalitě a pod Kralickým Sněžníkem vyrostlo mnoho atrakcí pro turisty a ubytovacích zařízení; najíždějí tam od Brna a Prahy, a chovají se jak vyšinutí a bezohledně. Odpalování 

bývá vídět z dálky z těchto míst. Dříve masiv Kr. Sněžníku ničili komunisti kyselými dešti s uh. elektráren, poslední desetiletí zbytek přírody zničili podnikavci s přispěním peněz z EU. Přímo na masivech ve výšce 1000 m n.m. jsou lanovky, cyklostezky, otřesná stezka v oblacích, již 

žádní jelenovití aj. zvířata, všechno kapitalismus zahubil....A na Silvestra bombový útok pyrotechnikou. To jsme to dopracovali....
26 Pro 2022 @ 12:12 PM Na území hl. 

m. Praha

08.12.2022 23:00:00 Spořilov nebo 

Bohdalec

Praha 4 odpaly se nesly vzduchem, tipuji tak 10 - 15 km ode mne, bohužel, přesné místo odpalů nebylo vidět

26 Pro 2022 @ 12:08 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2022 17:00:00 Králíky a okolí Pardubický kraj Stříleli už od setmění, to samé na 25. 12. 2022. Mám obavy co bude na 31. 12., opět pyrotechnická válka proti všemu živému? Naše stará fenka se bojí chodit ven, i jen dělat potřebu za tmy, už celý prosinec, chodíme s ní i na zahradu, abychom ji pomohli hned utéct dovnitř, když 

začnou hulváti odpalovat. Kočinku pouštíme ven na zahradu jen za světla. Odpalováním, výbuchy pyrotech, bomb máme zkažené celé Vánoce, o Silvestru nemluvě... Jak padne tma, máme jen velké obavy a nějaké vánoční atmosféře nelze mluvit...Já beru prášky na úzkost 

(Lexaurin). Kvůli škoditelům, kteří mohou venku beztrestně řádit! Mluvila jsem s místními policisty ve dne, z Policie ČR, sdělili mi, že pokud je zavolám, přijedou, zvláště pokud se bude jednat o rušení nočního klidu. Upozornila jsem je, že odpalování je také výtržnictví, porušování 

sousedských práv, ničení majetku (včetně v tomto případě i zvířat), přímé porušení zákona 114 na ochranu přírody a krajiny (rušení ptactva a chráněných živočichů), porušení zákona 246 na ochranu zvířat až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací 

retardovaní jedinci omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbe
26 Pro 2022 @ 08:02 AM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2022 0:00:00 Praha 9-STŘÍŽKOV Praha 9 Rány se ozývají od Štědrého dne každý den, psy které máme jindy na volno musíme mít nyní na vodítku a na Nový rok je musíme nadopovat zklidňující preparáty.I tak jsou celý nový rok v koupelně kde se střídáme s rodinou aby nebyli ve stresu sami.Třesou se a jsou velice 

vystřelovací.Ještě 14 dní po Novém roce se bojí venku
25 Pro 2022 @ 21:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 21:30:00 Písek Jihočeský kraj Můj pes se venku začal celý klepat, kdybych ho neměla na vodítku, tak by utekl. Ani se nebyl schopný vyčůrat takže jsme museli jít hned domů a zkusit to třeba o půlnoci. Takže děkuju buzerantům, co to bouchali, že se nejen nevyspím já ani můj pes, ale ještě ke všemu kolik zase 

bude těch mrtvých divokých zvířat a ztracených pejsků. Člověk nikdy neví kdy a kde to bouchne, protože už bouchají od začátku prosince celý měsíc takže prakticky člověk nemůže svýho psa v klidu vyvenčit měsíc. Nehledě na ten bordel, který si po sobě "bouchači" nikdy neuklidí. 

Jen a jen to škodí, nemá to jediný přínos, kromě byznysu pro prodejce.



25 Pro 2022 @ 18:32 PM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2022 19:30:00 Praha 5 2x Odpalování dělobuchů někde poblíž

25 Pro 2022 @ 18:24 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 19:26:00 Stará Paka Královéhradecký 

kraj

Strach dítěte, panika psa v bytě,

25 Pro 2022 @ 17:35 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2022 19:00:00 Praha Žižkov Praha 3 Policii nevolám,nikdy ale krmíme na zahradě poctivě zpěvné ptactvo, záleží nám na nich...a také máme psa a několik koček kteří se rachotu i přes výcvik extrémně bojí 😔 propadají panice takovým způsobem že si kolikrát ublíží....a to nemluvím o venkovním ptactvu,tolik mrtvých 

tělíček vždycky najdeme s dcerou po Silvestru,v panice do něčeho narazí a je jim konec😪lidi by mohli začít bejt trošku ohleduplní, však je toto svět nás všech a všichni chceme pro svoje mladé jen jedno....a to aby mohli žít v lepším světě.Tak proč to nedopřát i těm tvorečkům 

kteří tu byli dřív než mi a mají úplně stejné právo na život v pohodlí,jako my lidé.
25 Pro 2022 @ 17:19 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 16:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj Každou chvíli nějaká rána, už je to na nervy. Po jedné nesmyslné raně navíc bez efektu.

25 Pro 2022 @ 17:17 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2022 18:00:00 Staré Brno Jihomoravský kraj Na Štědrý večer někdo házel pezardy z oken v nasi ulici.Moje zvířata byla velmi vystrašena a schovávala se pod postelí.I když to trvalo jen par minut,tak byla vylekana i další den.Stačí nějaký větší hluk a hned se boji .

25 Pro 2022 @ 17:17 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 18:15:00 Tlumačov na 

Moravě

Zlínský kraj

25 Pro 2022 @ 10:54 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2022 1:30:00 Kutná Hora Středočeský kraj Několik nesmyslných ran nás nejen vzbudilo, ale vystrašilo pejska.

24 Pro 2022 @ 18:49 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2022 19:47:00 Dalejský park Praha 13 Pes se bojí

24 Pro 2022 @ 17:05 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2022 14:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj Cely den je alespoň jedna rána za hodinu. Je to nejen otravné, ale zbytečně stresující i pro zvířata.

24 Pro 2022 @ 16:38 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2022 17:25:00 Beroun Na 

Homolce

Středočeský kraj Neskutečná drzost!

24 Pro 2022 @ 11:47 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

06.12.2022 19:00:00 Hustopeče Jihomoravský kraj Vylezli jsme z bytovky s čivavou a zanedlouho se odněkud začala odpalovat pyrotechnika. Nevím přesně, odkud to bylo, ale myslím, že z Hustopeč. My bydlíme totiž za Hustopečama, tak to rozeznání, kde se to událo, bylo horší. Děkuji.

23 Pro 2022 @ 19:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

23.12.2022 19:10:00 Kutná Hora Středočeský kraj Opět další rány pravděpodobně z okolí centra či Lorce.

23 Pro 2022 @ 19:08 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

23.12.2022 18:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj Během deseti minut zazněly tři rány.



23 Pro 2022 @ 16:33 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

23.12.2022 17:33:00 Kutná Hora Středočeský kraj

22 Pro 2022 @ 22:56 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2022 23:53:00 Kutná Hora Středočeský kraj Další rána, jako z děla. Stejná jako v 23:28 tento den.

22 Pro 2022 @ 22:31 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2022 23:28:00 Kutná Hora Středočeský kraj Jedna obrovská rána šla odněkud asi z okolí Lorce nebo města. Následována další.

22 Pro 2022 @ 20:46 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2022 18:00:00 Děčín 32,sídliště Ústecký kraj

22 Pro 2022 @ 19:03 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

16.12.2022 16:00:00 menší město Jihočeský kraj Odchytávám pro město zatoulané zvířátka a to jsem šla kolem hotelu  s odchyceným pejskem kdy zrovna jistí kluci co chodí cca do páté třídy začali házet petardy před ten hotel a směrem k nám do parku pejska kdybych neměla na pevno tak by vběhl přímo pod kola auta, byl 

vyděšený, knučel bolestí jak ho bolely ouška byli to ohlušující rány a dělají to pořád .Máme tu prevenci kriminality a ta to neřeší.Je placená z fondu ministerstva tak by se měli snažit a co je nám po tom že jeden z nich je jeh známého syn 
22 Pro 2022 @ 18:40 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

27.11.2022 18:31:00 Stará Paka, nová 

paka

Královéhradecký 

kraj

Pes bláznil na chodbě a dítě se klepe strachy, A pláče že umřou zvířátka. Má to ještě natočené jedna paní na facebooku

22 Pro 2022 @ 11:24 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

21.12.2022 19:05:00 Kutná Hora Středočeský kraj Vzdálený zvuk ohňostroje šel pravděpodobně někde z okolí sv. Barbory nebo Rovin. Naštěstí to u nás bylo slyšet jen slabě, takže se pejsek tolik nebál.

22 Pro 2022 @ 07:09 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:10:00 kladensko Středočeský kraj Petarda vlítla na dvorek u mého RD. Pes zraněn, léčba 2 měsíce . 2 x denně čištění na veterině v Kladně u Zvířecí doktor, několikrát v narkóze na čištění. Pes byl zraněn na vnitřní straně stehna a na varlatech. Komplikovaná a drahá léčba. Nastěstí vše dobře dopadlo a o nohu 

nepřišel. První prognóza byla , že přijde o nohu, varlata a šance na přežití 25%.
20 Pro 2022 @ 05:57 AM Na území hl. 

m. Praha

18.12.2022 5:00:00 Praha Barrandov 

směr Prokopské údolí

Praha 5 Z okna jsem to neviděla ale vzbudilo to všechny, včetně zvířat i dítěte

19 Pro 2022 @ 20:39 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2022 17:00:00 menší městečko Liberecký kraj Následek odpoledního odpalovámí uprostřed sídliště. Druhý den jsem šla okolo auta a vidím krev a obtisky letek na skle. Na zemi byla také, tudíž se to stalo na tomto místě a ne za jízdy. Dslsi den jsem odjela s autem a našla pod ním mrtvého holuba. Narazil do auta a zraněný se 

odvlekl na druhou stranu pod auto, kde umrznul. Napadlo mě, že jiny důvod než vylekání pyrotechnikou být nemohl. Auto stalo pod krytým přístřeškem, tudíž např.útok dravce vylučuji. Co se týče mého psa (cvičený pes se zkouškami na střelbu) v mé nepřítomnosti reaguje tak, 

že se snaží za každou cenu dostat ke mě domů. Utekl i ze zavřeného hliníkového kotce, že vylomil panty. Musel vydat obrovskou sílu v tu chvíli. Naposledy dostal epileptický záchvat.
19 Pro 2022 @ 19:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

19.12.2022 20:35:00 obec Středočeský kraj Plašili se mi ovce a kozy. V panice naráželi do hrazení. Nikoho jsem nevolala, stejně by nikdo nepřijel jsme malá vesnička a jediný kdo sem přijede jsou tak akorát funebráci. Pyrotechniku zde odpalují hlavně naplaveniny z měst a je jim jedno co to s vašimi zvířaty udělá, před 3 lety 

se mi v panice zabil pštros nárazem do plotu.
19 Pro 2022 @ 16:39 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.05.2022 21:30:00 menší město Pardubický kraj Víte ,já mám spíš zatím jen dotaz a pořádně nevím koho se zeptat. Třeba poradíte.Jde o letní měsíc ,každého roku. Nevím koho se zeptat,jak zjistit,zda jsou v našem parku mláďata,či se zrovna hnízdí ,vyvádí mládé a to proto:Nejoblíbenějším dnem pouti je bezpochyby sobota, kdy 

se zde schází největší množství lidí a pouť je ve večerních hodinách (obvykle v 21:30 hodin) završena velkým ohňostrojem, který je pouštěn ze zámeckého parku a je oblíbenou součástí pouti.
19 Pro 2022 @ 09:28 AM Na území hl. 

m. Praha

18.12.2022 16:30:00 Bohdalec, Záběhlice, 

Spořilov, Michle

Praha 10 Odpaly začaly hned od setmění, trvaly přibližně do 22h. Z několika míst na Bohdalci nebo v Záběhlicích, v oblasti Spořilova, Michle - Kačerova. Různě silné exploze, po 20 minutách. Kolem 19h jsem volala 112, hovor zvedla policie v MČ Praha 4. Sdělili, že dají vědět hlídkám. 

Bohužel, jim nešlo říci přesně, z jakých míst, ze kterých ulic je odpalováno. Výbuchů bylo mnoho z různých lokalit.



18 Pro 2022 @ 21:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:01:00  menší město Ústecký kraj Naši zlí sousedi nám každý silvestr ze své terasy střílí dělbuchy na naši stodolu kde máme koně . Když jsme je slušně žádali ať si jdou střílet třeba na louku za ves tak nám sdělili , že si máme odvést na silvestra koně jinam . Není obrany jedině až nám nastane škoda tak je můžeme 

žalovat . Tak toto je realita v tomto státu , bohužel , prý se máme obrátit na soud . Za pár dnů to nastane zase t.j. 31.12.2022 . Koně jsou vyděšení a plaší se , policie prý nic dělat nemůže .
18 Pro 2022 @ 21:41 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 0:00:00 Praha 4, Praha 10, 

celá Praha

Praha 4 Silvestr 2021: Odpalování začalo hned od tmy. Musela jsem jet autem, se strachem jsem projela Prahou. Ve 21 h byly exploze náloží tak silné, dunění oken a zdí, všude okolo, nepřestávající, že jsem volala na 112, abych požádala o pomoc v obavě o život svůj, ostatních a všech 

zvířat: žádala jsem referentku na 112, zda-li mohou přivolat posily, např. armádu, aby běsnění pachatelů a odpalovačů náloží venku ukončili, že je teprve 21 h a je to válka. Žena mi jen doporučila, abych se obrátila na starostu své městské části (?!) anebo jim zavolala, až bude 

někde u nás z pyrotechniky hořet. Upřímně velmi často lituji, že žiji v ČR a nezůstali jsme na Zélandu. Na úzkost a strach jsem si musela vzít lék. Výbuchy, odpalování trvaly bez přestávky do minimálně 2:00. Ještě nyní (1. ledna odpoledne) je mi psychicky a fyzicky špatně, kvůli 

sevřenému žaludku stále nejím, bojím se, co o bude opět dnešní noc. Pořád máme nahlas TV, hudbu z mobilu, aby náš pes tak nevnímal výbuchy zvenku. Tohle je válka proti životu a státu je to ú až za tři 
18 Pro 2022 @ 19:39 PM Na území hl. 

m. Praha

18.12.2022 19:40:00 Praha 8 Nechapala jsem pri navratu z prace kolem19.30 ze uz se strili opet v Praze. Bohuzel lokalitu nemohu upresnit. Ja jsem sla ze Sokolovske ulice do ulice Za Invalidovnou pres sidliste Invalidovna a celou dobu byla slyset strelba pyrotechniky smer od Kopce Zizkov.

18 Pro 2022 @ 15:26 PM Na území hl. 

m. Praha

18.12.2022 1:21:00 Michle, Spořilov, 

Budějovická

Praha 4 V noci, v 1:20 najednou exploze, několik vypálených ran. Říkáte si - jsou to hulváti s pyrotechnikou nebo Rusko začalo bombardovat i nás???? Jak je možné, že prodej a použití pyrotechniky je stále povoleno a akceptováno? - tomu skutečně nerozumím.....

18 Pro 2022 @ 08:03 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2022 17:15:00 podhorská obec Královéhradecký 

kraj

Ohrozil život lidí na autobusové zastávce když se mu svetlice prevrhla a mírila primo na ne…a jeste se tomu smal

17 Pro 2022 @ 18:44 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2022 18:20:00 Blatná Jihočeský kraj

17 Pro 2022 @ 07:04 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.12.2022 17:30:00 Jistebnice Jihočeský kraj Vzhledem k mému zdravotnímu stavu, mi opět bylo z těch ran špatně a moje kočka se bála.

16 Pro 2022 @ 16:29 PM Na území hl. 

m. Praha

16.12.2022 17:00:00 Vyšehrad Praha 2 Několik odpalů někde v areálu VYšehradu. Jednodueš, najednou do celkem tichého zasněženého podvečera začaly exploze.... všichni venku jsme se lekli, pes byl naštěstí na vodítku. Neviděli jsme, bohužel, úplně přesně místo ani pachatele....

12 Pro 2022 @ 20:15 PM Na území hl. 

m. Praha

10.12.2022 23:00:00 Záběhlice Praha 10 Několik salv odpalů, v lokalitě samozřejmě volně žijící zvířata a kočky nucené žít venku. Ve stromech hibernující netopýři a dutiny s ptáky a sovami, na stromech ptáci a veverky, zvířata na zemi a v zemi. Potok Botič a rybníky. Co to je za zábavu takto ničit životy zvířat, děsit zvířata 

a lidi a jedy z pyrotechniky znečišťovat již tak chemikáliemi kontaminované životní prostředí? Je to neuvěřitelná arogance a drzost, odpalovači vědí, že na ně nikdo nemůže a tak škodí a škodí....
12 Pro 2022 @ 09:36 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2022 18:00:00 Kutná Hora, 

dětské hřiště

Středočeský kraj Když jim zavoláme řeknou že je stejně nechytí takže MP vůbec neřeší nic

11 Pro 2022 @ 19:57 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2022 20:53:00 Kutná Hora Středočeský kraj Jedna velká rána, následovaná další asi po třech minutách. Zvuk přicházel z obydlené části, asi okolí Lorce (tam neustále někdo hází petardy a práskačky).

9 Pro 2022 @ 13:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

10.12.2022 18:00:00 větší obec Středočeský kraj Dobrý den, opět stejně jako loni nám náš obecní úřad a pan starosta oznamuje, že zítra o tradičním jarmarku opět plánují ohňostroj, loni to odpálili přímo u lesa, aby měli prý lepší výhled. Dá se s tím něco dělat takto předem?

7 Pro 2022 @ 07:48 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 17:30:00 větší obec u Prahy Středočeský kraj Každý rok je to stejný. Téměř celý prosinec a začátek ledna jsou dospělý a hlavně puberťáci jak smyslů zbavený. Střílí každý den a hází petardy na ulicích. Můj pes díky traumatu a zranění z ohňostroje v pouhých 3 měsících jeho života je na tom vždy špatně. Chodíme k veterináři a 

dáváme mu uklidňující sedativa. Když opomenu vcelku dost nákladné návštěvy veterináře, víc mě ubíjí ta bezmoc zvířete. Nemluvím jen za mého psa, ale také za divokou zvěř, domácí zvířata a vše co se ničí, kvůli pár vteřinám barevných světýlek. Měla jsem i koně, kterého jsem 

musela dobře zabezpečit, aby neutekl a nezranil se vyděšením. To jsme opravdu tak sobecký a budiž ničemové, že pro naši zábavu ubližujeme němým tvářím, který na rozdíl od nás slyší zvuky několikanásobně hlasitěji než my? Myslím si, že ty peníze z prodeje těchto zbraní, čemu 

říkáte zábava si stát může vzít na jiných věcech nebo jsem ochotna založit sbírku pro státní pokladnu, aby nezchudla, když zruší pyrotechniku.



6 Pro 2022 @ 15:38 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.1986 19:00:00 městečko u Labe Středočeský kraj Byl jsem vyvenčit na zahradě svou psí smečku, takže mě sousedi museli slyšet. Přesto bez upozornění odpálili několik dělobuchů. Jedna z mých fen z toho měla doživotní trauma a jevila velký strach i při bouřce. Přitom jsem je opakovaně žádal, aby mě vždy předem na podobné 

aktivity upozornili, abych včas mohl psy zavřít doma a pustit jim nahlas nějakou reprodukci hudby... Litoval jsem, že sousedům nemohu odpálit něco u jejich hlav, to by se již bralo jako ublížení na zdraví
6 Pro 2022 @ 14:54 PM Na území hl. 

m. Praha

05.12.2022 21:15:00 Svídnická Praha 8 Opravdu asi někdo slavil Milulase , nevim . Kazpopadne reakce byla ostrá - vznikla hádka sousedů. Policie pribolana nebyla . Incident byl bohuzel krátký a nikdo nemel pořízený pouzitelny zaznam .

6 Pro 2022 @ 10:15 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.12.2022 21:02:00 město Liberecký kraj Dobrý den, policie tady nikdy nezasáhla, jejich argumentace je, že jsou svátky. V našem městě jsou v podstatě gangy mladých, kteří začnou odpalovat již od konce listopadu a končí cca koncem února. Chodí městem a hází petardy pod nohy psům v parku, lidem do zahrad atd. 

Město  dělá ohńostroje stále na jakoukoliv městskou slavnost i když se snažíme tomu zamezit. Tedy i v létě,jaro podzim a začne to na advent! Náše fenka musí být v podstatě celý tento čas pod sedativy, nezvládá to! Naši sousedé mají postiženou dcerku ata je na tom v podstatě 

celý tento čas stejně, je v naprosté paralizaci a stále pláče. nemluvím ani o hejnech ptáčků, které krmíme, často najdem po ohňostrojích mrtvé tělíčko....
6 Pro 2022 @ 10:05 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 Plzeň Plzeňský kraj Naše tři kočky v absolutním stresu a amoku, cca 2 dny ještě trvá, než se uklidní a přestanou se schovávat. Odpalovali i na polích mezi ctvrtí ..., odpad po rachejtlich ponechali na místě.

22 Lis 2022 @ 14:35 PM Na území hl. 

m. Praha

15.01.2022 20:00:00 okolí Vyšehradu, 

Podolí, Smíchov

Praha 2 V oblasti Vyšehradu - Podolí, a u Vltavy na obou březích: odpalování 15. 1. 2022 (několik silných výbuchů), 16. 1. 2022 v 17:30 (pes má při venčení šok a kdyby nebyla na vodítku uteče do neznáma...), 19. 1. 2022 kolem 1h ráno (několik výbuchů), 20. 1. 2022 po půlnoci (opět 

několik výbuchů otřásá domy a šíří se vzduchem), 22. 1. a 23. 1. 2022 po 22 h. Nelze přivolat Mě Policii, protože není přesně vidět odkud škoditelé odpalují. Bohužel, s tím škodiči počítají, policii musí ideálně přivolat přímo jejich sousedé nebo další svědci odpalování.
22 Lis 2022 @ 14:26 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2021 18:00:00 kralicko, okr. Ústí 

nad Orlicí

Pardubický kraj Odpalování v oblasti kralicka od 22. 12. 2021, kulminace 24. 12. 2021 (několik odpalování od 18h až do noci) a samozřejmě válka na 31. 12. 2021; naše zvířata v naprosté hrůze; nepouštět ven za tmy za žádných okolností. Co zvířata venku? Co jedy v ovzduší? Co lidi, kterým 

odpalování a výbuchy působí veliký strach, úzkost a zkazí veškeré pokusy o vánoční atmosféru? Prosinec lze přežít s léky na úzkost, ale není řešením, aby si slušní lidé museli brát léky, kvůli dekadentnímu okolí. Hulváti a bezohlední sobci musí s tímto jednáním přestat. 

Nedokonalé zákony, nevymáhání ani těch platných, tolerování výtržnictví a hulvátství, málo dobrých policistů, slabá a nedůvěryhodná justice, klesající vzdělanost - to vše jen hulvátství a agresi, bohužel, nahrává. Je nutné zakázat prodej a použití všech druhů venkovní zábavní 

pyrotechniky.
22 Lis 2022 @ 12:13 PM Na území hl. 

m. Praha

21.11.2022 21:00:00 Praha 4 ul. u 

plynárny nebo Praha 

10 pod Bohdalcem

Praha 4 několika minutové odpalování pyro.náloží, v oblasti teče potok Botič; ptáci a další zvířata žijí všude - mohli být zasaženi anebo psi při venčení případně kočky žijící venku...

18 Lis 2022 @ 09:16 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

16.11.2022 17:44:00 obec Plzeňský kraj Odpalování pyrotechniky již druhý den!! Na poli, kde se vyskytují pastvy pro zvířata, krávy, koně, v okolí lesy s další zvěří!!! Psychicky stres pro nás zde a zvířata. K dispozici je i nahrané video. Voláme po absolutním zákazu této šílenosti, která absolutně nic kromě újmy 

nepřináší!!!!
15 Lis 2022 @ 17:44 PM Na území hl. 

m. Praha

15.11.2022 18:30:00 u Riegrových sadů Praha 2 Byl to nekonečný sled petard, psi skučeli v naší ulici  jako šílení. Znělo to jako když je někdo trhá na kusy. Nesnesitelné.

7 Lis 2022 @ 11:31 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.11.2022 17:15:00 obec Jihomoravský kraj Odpalování mě vyděsilo . Bylo to přímo pod okny . Kocour se musel schovat pod skříň a byl vystrašený.

6 Lis 2022 @ 07:59 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

20.12.2016 0:00:00 poblíž Nisy Liberecký kraj Jednalo se o tři mladíky a nevypadalo to, že by jejich jednání kohokoli obtěžovalo do té míry, aby nějak zasáhl.

1 Lis 2022 @ 18:41 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 21:00:00 Černý Most Praha 14 Nejen chudáci zvířátka, ale i lidé jsou v ohrožení. Už se to tak rozmohlo, že se bouchá i o Štědrý večer (i den). Nutno ovšem říct, že zde na sídlišti jsou to především cizinci, kterým naše svátky nic neříkají. A to včetně Ukrajinců. Celý prosinec a leden stojí za houby.

1 Lis 2022 @ 12:12 PM Na území hl. 

m. Praha

01.11.2022 0:00:00 Sídliště ČM II .... a to 
nemusí být ani 
Silvestr, velmi často 
během roku. Ono 
nakonec se to děje 
po celé Praze ‼

Praha 14 Sídliště ČM II .... a to nemusí být ani Silvestr, velmi často během roku. Ono nakonec se to děje po celé Praze ‼



1 Lis 2022 @ 11:12 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.10.2022 22:00:00 Sněžné v 

Orlických horách

Královéhradecký 

kraj
1 Lis 2022 @ 09:23 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:59:00 obec Středočeský kraj Zvířata se bojí i doma, chodit ven se psy/máme 4/ se ani neodvážíme nebo je musíme mít všechny na vodítku i v lese, při petardách by se polekali a mohli utéct. Nejhorší je, že ani nevíte, kdy kdo nějaké petardy použije. Kolem Vánoc je to opravdu neskutečně nebezpečné. Jsem 

pro úplný zákaz prodeje všeho zboží pro tyto účely, je to zbytečné, nebezpečné, otravné nejen pro zvířata ale samozřejmě i pro lidi. Výroba takovýchto zbytečností je plýtvání zdroji!!!!!!!!
1 Lis 2022 @ 08:31 AM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 14:00:00 Praha 10, Strašnice Praha 10 Dobrý den, ráda vás podpořím. Bydlíme v Praze 10, ve Strašnicích. Tady se petardy odpalují už od Štědrého dne, na vánoční svátky, den před silvestrem, na silvestra a další dva večery vždy v novém roce. Psala jsem stížnost na městskou část Prahy 10, kde mi bylo řečeno, že to 

reguluje vyhláška hl.m. Prahy a oni s tím nic nezmůžou. Časovou regulaci tu ale nikdo nedodržuje. Volali jsme i policiii, ale než přijela, dotyční se rozutekli. Máme dva pejsky, kteří tímto nesmírně trpí, nechtějí v období svátků vůbec chodit ven. A to nemluvím o ptácích, kterých tu 

bývá požehnaně a ti vždy na pár dnů zmizí. Posílám pár fotek z období kolem silvestra 2021-2022. Ten nepořádek tu byl obrovský, pár dní. Divím se, že Praze nevadí, tento nepořádek uklízet. Znečistěno bylo samozřejmě i ovzduší. Velice si vážím vaší snahy s tím něco udělat! 

Posílám pár fotek z ledna letošního roku. 
1 Lis 2022 @ 08:19 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.11.2022 0:00:00 Česká lipa Liberecký kraj

1 Lis 2022 @ 08:08 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.11.2022 0:00:00 kladensko Středočeský kraj Dobrý den, někdy bouchají mladí lidé petardy,nebo nějaké práskačky a moje fenky se hrozně bojí ne jen moje ale všichni pejskaři to říkají.Je to nechutné a zbytečné.Nemluvím o tom nepořádku co po sobě zanechají,odbouchají a jdou pryč, neuklidí.Bylo by dobré to zakázat.Není 

to jen o silvestra ale i během roku.
1 Lis 2022 @ 01:48 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 22:30:00 obec Plzeňský kraj Panika zvířat a lidi, poškozování přírody, lesy, louky a pole, panika zvířat, odpalování v těsné blízkosti soukromého majetku/obytného domu a okolí. Nafoceno druhý den ráno před domem, odpad zůstal neuklizen na zemi v přírodě.

27 Srp 2022 @ 22:27 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

27.08.2022 0:00:00 obec Jihomoravský kraj Každá rána ve mně vyvolává stres. Člověku hned v první chvíli proběhne hlavou válka.Násilí, bezmoc, strach… nemluvě o zvířatech. Vidím jak reagují zvířata uvnitř, maximálně izolovaná od hluku, natož pak zvířata v lese, u kterého se to odpaluje. Stejně jako lidé i oni pociťují 

strach, jsou zmatená a to může být příčina různých zranění, nebo smrti. Nejsem pro, aby se v naší obci odpalovaly nesmysly s chemií jen proto, aby se lidé tupě radovaly z nebezpečí. Určitě by se našlo x jiných možností jak finance využít jinde.
12 Čvn 2022 @ 21:12 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.06.2022 23:04:00 obec Jihomoravský kraj Někde v těch místech byla asi nějaká párty - hlučné hlasy z dálky. Volala jsem Městskou policii Strážnice - nikdo telefon takhle pozdě nebral, naše vesnice nemá  policii.

15 Bře 2022 @ 12:51 PM Na území hl. 

m. Praha

12.03.2022 20:28:00 hráz rybníka Praha 14 Dne 12.3. ve 20:30 byla odpalována hlučná pyrotechnika přimo na hrázi rybníka A, který se nachází v centrálním parku Černý Most. Žije zde mnoho volněžijících živočichů především ptáků. Při odpalování bylo vidět, jak z rybníka vzlétlo hejno vodních ptáků, které vyděšené létalo 

nad sídlištěm. Nahlásili jsme na linku MP 156.
23 Úno 2022 @ 18:59 PM Na území hl. 

m. Praha

21.02.2022 23:00:00 nad stanicí metra 

Rajská zahrada

Praha 14 Krátce po 23. hod. někdo nad metrem Rajská zahrada odpálil ohňostroj, který doprovàzely opravdu hlučné rachejtle a dělbuchy. Nahlásila jsem na MP linku 156 a poslali tam hlídku. Lekla jsem se já, kočka zalezla pod postel a vzbudilo to děti.

27 Led 2022 @ 18:44 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

27.01.2022 7:00:00 Otrokovice Zlínský kraj Na Silvestra, kdy to policie neřeší. Tady se už oslavovalo od 17.00 až do 2.00 v noci a pak i sem tam s prestâvkami. Kdyż jsem měla kočky děsily se vzdycky, kdyz slyšely rány, i kdyz byly v bytě. Povazuji to za nehoraznost a naridila casovy limit pro pyrotechniku. Max. 15 minut!!!!!

27 Led 2022 @ 13:23 PM Na území hl. 

m. Praha

27.01.2022 23:59:00 Náměstí Republiky Praha 1 Dobrý den, sice usilujete o ukončení pyrotechniky v ulicích, ale všechny hotelové komplexy v centru města o půlnoci, zhruba tak 40 minut až hodinu dělají takový hluk, že nejen naše domácí zvířata, ale i ptactvo žijící okolo nás je v šoku. Protože to hotelům MHMP a příslušná MČ 

Praha 1 umožňuje, považuji bohužel vaši snahu za zbytečnou. Žiji v centru od narození, tedy od roku 1970, a to co se děje v posledních deseti letech, je k neuvěření. Proto se nedivím, všem starousedlíkům, že se snaží z centra odstěhovat. Nevím, proč bychom volali policii, nikoho 

to nezajímá.
22 Led 2022 @ 20:08 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.01.2022 21:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj Někde v okolí Kutné Hory byl po 21. hodině asi na pět minut ohňostroj (doslova kompletní). To prostě už není možné... !!!



15 Led 2022 @ 10:44 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.01.2022 19:51:00 Bohuslavice, okres 

Opava

Moravskoslezský 

kraj
13 Led 2022 @ 12:54 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:00:00 obec Středočeský kraj Z našeho postřehu lidé nadále odpalují, jako by nic. Dvě místní vietnamské prodejny měly pyrotechniky plno. Máme azyl, zvířata se bojí, desítky, některá musí užívat tišící léky. Navíc jsme v přírodě u lesa a řeky se spoustou divokých zvířat kolem! Práskalo se už od odpoledne a i 

následující den. Nejen ohňostroje, ale hlavně petardy.
12 Led 2022 @ 13:18 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 obec Moravskoslezský 

kraj

Dobrý den, teprve včera jsem odchytil psa, který utekl při střílení na Silvestra.

11 Led 2022 @ 20:36 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.01.2022 0:00:00 Liberec Liberecký kraj

11 Led 2022 @ 17:47 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 obec Moravskoslezský 

kraj

Bylo to nepříjemné, velmi blízko mého domu.

11 Led 2022 @ 10:42 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

10.01.2022 18:00:00 obec Jihomoravský kraj Nas "soused" odpaluje pyrotechniku v prubehu celeho roku, naposled vcera navecer, jinak uz v listopadu, pokud ma prilezitost (napr: narozeniny nekoho v rodine) odpaluje opravdu v prubehu celeho roku, kolikrat jsou to rany, ze se tresou domy. Byli jsme si stezovat na jednani 

Zastupitelstva obce, primo i u starosty. Pan starosta nam odpovedel, ze nechce resit takove veci zakazem - vyhlaskou. Pred vanocnimi svatky to vyhlasi mistnim rozhlasem a ma vyreseno. Stejny soused i se svym svagrem strili z balkonu po kockach a ptacich v zahradach. Pres 

stromy nedohledne, kam strela leti a tak muze zranit deti, ktere to ulickou chodi...nahlasili jsme to a resil to opet starosta stylem: "TY, TY, TY!" ten de... je totiz taky zamestnanem Mistniho uradu, tak si starosta nechce udelat zle v okruhu svych spolupracovniku. Donedavna jsme 

meli pejska a vim, co to se zviraty muze udelat. Dekuji za Vasi cinnost. 
10 Led 2022 @ 11:06 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.01.2022 14:30:00 Hořovice Středočeský kraj Rány ze zábavní pyrotechniky, pravděpodobně děti. Můj pes z toho byl velice vystresovaný, opravdu se bojí.

10 Led 2022 @ 08:38 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:01:00 Brno Jihomoravský kraj Bylo městem povoleno, ale náhodné odpalování probíhalo i 2.1. Asi nevystříleli vše. Jedna z našich koček zalézá a musí brát utišující léky. A jsme i proti každoroční realizaci odpalování ohňostrojů v rámci Ignis Brunensis. Je to pořád dokola, stojí to spoustu peněz a nic se vlastně 

neoslavuje. A dokonce ohňostroje probíhají i na brněnské přehradě, kde jsou kolem lesy. Brno ale námitky zamítá. Když už, tak snad tiché ohňostroje. Raději ale žádné.
10 Led 2022 @ 08:17 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 7:00:00 krkonose Liberecký kraj Krkonose, bydlime na polosamote, v okoli jen hospodarstvi a rekreacni chalupy. Takze cekem klid, na vanocni svatky prijedou do chalup rekreanti a nijak se netaji ze ve mestech jsou ohnostroje zakazane. Takze si to uzijeme na horach :-( Uz od 25. prosince se strili a na Silvestra je 

to celodenni. Mame dva stare kone a tri psy, psi jsou s nami doma a vencime jen pred domem, se setmenim se sviti usude a TV hraje, takze to nejak zvladneme. Konici jsou jen v malem vybehu a radio pustene na plno, hned po 15hod jdou do boxu svitime a hrajeme az do rana. 

Presto jsou neklidni a vystraseni a co se deje v okolnich hospodarstvich nepreji nikomu - kravy buci, behaji po vybehu, srny a zajici nevedi kam, protoze to je ze vsech stran.Ptaci zmatene poletuji. Jsme na uzemi Krnapu - narodni park, cely rok hlidaji kazdou kyticku a hory by 

nejradeji uzavreli, ale tohle nikdo neresi. A jak to vypada rano - usude zbytky po rachejtlich, ktere nikdo neuklidi - tady jsme preci jen na rekreaci a odjizdime. Je to jen o slusnosti a ohled až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci 

omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechn
9 Led 2022 @ 23:41 PM Na území hl. 

m. Praha

08.01.2022 0:00:00 Barrandov, Radotín Praha 5 I v lednu probíhá odpalování každý den. Pohybuji se Praha 4, Praha 2 a přes Vltavu slyšíme a vidíme střílení petard i z Prahy 5. - dne 6. 1. , mezi 21 - 23 h, odpalování slyšitelné z obou břehu Vltavy, tj. Praha 5 Barrandov a PRaha 4 Podolí /Praha 2 Vyšehrad. Pes strachy při 

odpalech neustále štěkal. - další odpalování probíhalo 9. 1. 2022 nahoře mezi Barrandovem a Radotínem, od 21 do 23h, viditelné a slyšitelné vzdušnou čarou tak 6 - 7 km, nejméně. Bydlíme na druhé straně Vltavy, v Podolí. Detonace se rozléhaly po celém území Prahy 5 a Podolí, 

až nahoru přes Vltavu k Jedličkovu ústavu, odkud se zvuk odrážel zpět. Záznam poskytnu. - dne 10. 1. odpalování se rozléhá přes Vyšehrad k Nuselskému mostu, pravděpodobně z Prahy 5. Od prosince musím brát léky na úzkost. Co se to děje? Stát povolil ostřelovat výbušninami 

celou ČR? Policii nemá smysl volat, nemá na to zakročit. Stát nedokáže zajistit pořádek a klid a zabránit výtržnictví.
9 Led 2022 @ 20:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:30:00 obec Středočeský kraj Po celou dobu jsme byli se zvířaty, 21 koček a pes nahnáni domu a do chodby. Ovce a kozy jsme krmili po dobu výbuchů, aby byli v klidu. ( Odpalovali nad námi a pod námi - 100 m od nás ). Dali jsme to a snad příští rok, jako i my s dětmi si všichni zapálí jen prskavku 🙏🌿❤💪.

9 Led 2022 @ 17:58 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 20:30:00 Praha Bohnice Praha 8 Už od této hodiny až do samotné půlnoci, bohužel spoluobčané vesele odpalovali zábavní pyrotechniku. Viděli jsme jak během odpalu vystrašení zajíci zmateně kličkují a přebíhají silnici. Byl to velmi smutný pohled. Během půlnoci vyletěli i vystrašené ptactvo (kosáci, holubi). 

Naší kočce musíme již dva dny předem dávat esence proti stresu. Jinak běhá po bytě, hlasitě dýchá, mňouká, nejí ani nepije. Nevím a neustále se snažím pochopit co tím vlastně naši spoluobčané slaví. Neskutečný kravál jako za války. Žijeme ve 21. století existuje celá řada jiných 

způsobů, kteří mohou potěšit a nemusí se přitom ohrožovat život zvířat a to nejen domácích mazlíčků ale i volně žijících zvířat. Ještě chci podotknout pro zvířata zvuky ze zábavní pyrotechniky nejsou totéž co např. bouřka, jak mnozí vyznavači tvrdí.
9 Led 2022 @ 12:11 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.12.2021 16:00:00 Olomouc Olomoucký kraj Odpalování začíná na Mikuláše, když už je tma, v různou dobu. Nečekaně pro lidi i zvířata, nejhorší na Silvestra, tento rok jak se setmělo zhruba do 1 hodiny. Kvůli morčatům máme zatažené žaluzie, bojí se světel a hluku. Za několik let co bydlím v Olomouci potkávám hlavně 

31.12 a1a1.1. zaběhnuté zmatené a vystrašené pejsky bez majitelů.



9 Led 2022 @ 08:58 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:52:00 Česká Lípa Liberecký kraj

9 Led 2022 @ 07:46 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:01:00 Kamenice Středočeský kraj

9 Led 2022 @ 05:41 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:00:00 Brno Jihomoravský kraj Odpalovali téměř každý večer od Mikuláše, včera 9.1. poprvé klid. Naše kočky (bytové) vyděšené, schovávají se. Papoušci (korely) se krčí v koutě klece přikryté tmavou dekou.

8 Led 2022 @ 21:06 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 4:00:00 větší město Zlínský kraj Opalování a hluk, který jej doprovází děsí mého kocoura a mě osobně způsobuje úzkosti, které jsou o to horší, když mě rány náhle probudí ze spánku. Pochopím odpálení o půlnoci na Nový rok, ale poslouchat rány od tří odpoledne do čtyř ráno je utrpení jak pro mě, tak i pro 

mého Sphynx kocoura. Ke všemu se touto "zábavou" bavili lidé v okolí průběžně už od Vánoc.
8 Led 2022 @ 20:54 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:00:00 obec Kraj Vysočina Blbečci začali na "zkoušku" už odpoledne, po půlnoci mě ten rachot vzbudil. Naštěstí se mi večer podařilo všechny kočky dostat domů. Největší blázinec trval tak hodinu, potom ještě ojediněle. Druhý den, 1. 1, to zase ojediněle pokračovalo. Mám v úmyslu sepsat petici na OÚ a 

posbírat podpisy od občanů. Naše obec má necelé 2000 obyvatel.
8 Led 2022 @ 20:50 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 0:00:00 Prosek Park Praha 9 Asi půl hodiny před půlnocí na Silvestra a až hodinu po jsme se cítili jak na frontě v první linii. Bylo slyšet vyděšené psy sousedů, jak štěkají a vyvádí. Rány které spíš připomínaly bombardování znatelně otřásaly budovou. Vzhledem k tomu, jak jsme při tom trpěli my, nechci si ani 

představovat, jak to snášejí zvířata.
8 Led 2022 @ 19:39 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

08.01.2022 0:00:00 Olomouc Olomoucký kraj Čas, který jsem vyplnila je nepřesný, protože petardy tu bouchají celý prosinec a 31.12. to tu bylo celý den horší jak na náletech. Říkala jsem si, že je až neuvěřitelné, kolik lidí venku je a odpaluje petardy, protože čím blíž byla půlnoc, tím intenzivněji se střílelo a o půlnoci už se 

nedalo ani spočítat počet ran za minutu. Bylo to několikrát do vteřiny. Ani nemluvím o mlze, kterou to vytvořilo a ten smrad…. Ve finále z toho stejně nikdo nic neměl, protože to nebylo ani vidět. Je to otravné nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Nikdo po sobě ani neuklidí obaly od již 

odpálených petard, všude je nepořádek…. Ale abych se dostala k reakci zvířat. Bydlím na sídlišti, takže jde hlavně o psy a kočky. Mám psa a pohybuji se mezi pejskaři. Reakce byly různé. Strach vyjít ven, třes, očividný stres, zvracení… Ani si nechci představovat, co to dělá se 

zvířecími bezdomovci a volně žijícími zvířaty. Nevidím jediný důvod, aby se prodávala amatérská pyrotechnika a města mohou udělat takzvané tiché ohňostroje, které jsou ve sNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali velkou část 

společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o om
8 Led 2022 @ 19:38 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 17:20:00 Praha 4, ulice Na 

Mlejnku

Praha 4 Byla jsem tam v práci se psem, ostraha parkoviště. Policii jsem nevolala. Můj devítiletý pes poprvé v životě byl jako šílený, klepal se a nereagoval ještě celý druhý den na nic, ani pamlsky. Celých 12 hodin naší služby byly petardy, světlice, ohňostroje. Pár metrů od Vltavy.

8 Led 2022 @ 18:48 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 Sokolov - všude Karlovarský kraj Reakce zvirete: zemrelo

8 Led 2022 @ 18:40 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 16:00:00 obec u Znojma Jihomoravský kraj Máme kočky a dvě fenky bígla, Starší 11 let vážně nemocná těžce dýchala a nervozně pobíhala po domě.Mladší dvouletá štěkala a ve chvíli, kdy se přidaly obrovské záblesky a záře, lekla se tak moc, že se bála vlastního stínu, ráno nechtěla ani jíst , ani jít ven se vyvenčit.Celou noc 

proseděla a lekala se každého zvuku, i když už vše skončilo.To trvalo 3 dny i když dostávala preventivně uklidnující kapky, vymýšleli jsme různé hry ..............Je to sobecká a nesmyslná zábava lidí, bez ohledu na přirozené prostředí zvířat.
8 Led 2022 @ 18:02 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:01:00 kokořínsko Středočeský kraj Ohňostroje byly odpáleny ve všech směrech od našeho domova ve vzdálenostech, které byly blízké i vzdálené. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní rezervaci, je děsivé si myslet, že to lidé mohou dělat, a přesto to dělali minimálně 30 minut po zvonění v novém roce. Jeden z 

našich psů úplně zkameněl a po zastavení ohňostroje trvalo dlouho, než se ho uklidnil. Náš druhý pes byl velmi znepokojený a nepřestal štěkat, dokud hluk neustal. Náš sousedův pes byl strachem téměř paralyzován. Jedna z našich koček byla venku a byla také velmi nervózní a 

vyděšená z hluku. Doslova to vypadalo, jako by v okruhu 8 km kolem naší velmi malé vesnice probíhala válka a hluk je nyní ještě horší, protože v údolí byly vykáceny hektary a akry lesa, což vedlo ke ztrátě nárazníků hluku. Ohňostroje by neměly být nikdy povoleny, zvláště v této 

oblasti, kde žije tolik divokých zvířat a snaží se přežít již tak těžké životy (např. lov, zásahy lidí, ztráta životního prostředí, dopravní nehody atd.) Velmi, velmi smutné. Země by měla více respeNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali 

velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen p
8 Led 2022 @ 17:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

08.01.2022 17:06:00 klaadensko Středočeský kraj I dnes nekolik dnu po oslavene noveho roku navecer byl odpalovan ohnostroj a petardy u rybnika v centru Bustehradu. Nekolik obcanu komentovalo tuto vytrznost na fcb strankach mesta. Schovavali zvirata domu, budilo to male deti a utekli vyplaseni psi. Nikdo nepsal, ze by 

volal policii. Slyset petardy lze stale i v 18.43.
8 Led 2022 @ 17:30 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2021 17:00:00 obec Ústecký kraj Nejedná se pouze o problematiku bezhlavého odpalování na 31.12., ale kdykoliv v průběhu roku! někdo mi cíleně házel rachejtle a práskací sirky přímo do stáje! samozřejmě s argumentem, že když nikdo nikoho nechytí, tak je prý vše v pořádku! takže dokud se lidi propagující 

svůj zážitek odpalovat kdykoliv a kdekoliv jak se jim zlíbí v průběhu roku (petardy žádný společenský efekt nemají), je třeba zákazů a omezení! tito lidé nerespektují nic a nikoho, jen sami sebe a způsobují druhým záměrně svým lhostejným chováním újmu majetkovou (požáry), 

citovou (potraty zvířat, dopravní nehody zvířat prchajících před hlukem z petard) a finanční (následná péče majitelů zvířat, opravy majetku po požárech nebo zcela nové výstavby. Tito lidí druhým vnucují svůj záměr bez možnosti jejich chování odmítnout! V dnešní době 

inteligentní lidé jsoiu plni pochybností, zatímco sobečtí spoluobčané působící druhým starosti a utrpení plni sebevědomí! Vláda je tady v první řadě pro lidi, ne proto, aby si z horních míst prosazovali vlastní zNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci 

omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbec možné, 



8 Led 2022 @ 16:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 19:00:00 obec Kraj Vysočina Odpalovani pyrotechnicky prakticky v prubehu celeho dne az do 1.1.22 do casnych rannich hodin vsude po meste. Moje minibulterierka mi utekla na prochazce v parku ji kolem odpoledne, po dalsi dva dny nechtela chodit ven se vencit. Schovavala se a trepala.

8 Led 2022 @ 16:31 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 1:30:00 okolí Rakovníka Středočeský kraj V naší obci se každoročně najde někdo, kdo odpaluje již během prosince a to opakovaně. Bohužel když jsme na místo (které jsme viděli z okna) vyjeli, nikdy jsme nikoho při činu neviděli, je těžké někoho takto najít, pokud zrovna okolo neprocházíte. O Silvestr se odpalovaly 

petardy již zhruba od 4 hodin odpoledne, šance na normální vyvenčení našeho pejska v podstatě minimální, pustit ho volně na zahradu? Tak to ani omylem. Odpalovalo se až do zhruba půl druhé, kdy se v ulici pod námi našel hlouček lidí. To už jen přítel vykřikl z okna, ať už jdou 

s těmi petardami do patřičných míst a bylo ticho. Nevěřím, že by policie nějakým způsobem zasáhla. V Rakovníku se tyto věci dějí také a opakovaně a nikdo s tím nic nedělá (dle FB skupiny, i po nahlášení na MP). Prý není dostatek lidí, aby vyjížděli ke každému, kdo odpálí 

petardu... A nějaké vyhlášky? Ty konkrétně u nás v obci nezajímají očividně nikoho.
8 Led 2022 @ 16:14 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 karvinsko Moravskoslezský 

kraj

Úderem půlnoci se zintenzívnilo již předchozí odpalování natolik, že připomínalo kobercové bombardování. Trvalo to minimálně hodinu, poté ještě několik hodin sláblo. Našemu retrievrovi jsme nasadili náhubek, zavřeli se s ním v bytě a snažili se ho co možná nejvíc uklidňovat. 

Když odpalování konečně skončilo, v domnění, že nebezpečí pominulo, jsme mu sejmuli náhubek. Bohužel byl tak rozrušený, že jeho chování bylo zcela nepředvídatelné. Stačil jeden neopatrný prudší pohyb a vystresovaný pes se mi zakousl do předloktí. Dodnes zde mám čtyři 

zvazivovatělé otisky po psích zubech.
8 Led 2022 @ 16:12 PM Na území hl. 

m. Praha

31.01.2022 7:00:00 Praha 12 Odpalovani trvalo 31/12 od.18,00 do 1,30 Naše kočička se celou dobu třásla. Nebylo kam se schovat. Bylo to smutné. Myslela jsem I na ta zvířatka v lese a Modřanské rokli. Policii jsem nevolala. Stejně by s tím nic neudělali.

8 Led 2022 @ 16:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

21.12.2021 18:00:00 Chotěboř Kraj Vysočina Odpalování probíhalo v různých časech na různých místech od 21. 12. 2021 až do 1. 1. 2022 cca 1:00 h v různé intenzitě. Přesné časy si už nepamatuji. Jako ukončení paradoxně ohňostroj podporovaný městem až 1. 1. 2022 od 18:00 h.

8 Led 2022 @ 16:07 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 11:00:00 obec Jihomoravský kraj Odpalování petard bylo už od 31.12., dále 1.1. 2022 až do 4.1. Odpalování je během celého dne, někdy třeba jen jedno hozeni petardy. Mám 2 pejsky a jsou v toto období zavření doma. Bohužel, místní vietnamci pyrotechniku prodají každému, I dětem. Video nemám ale na 

facebooku na místních skupinách () je o tomto diskuse, kdy se to lidem nelíbí. Je to každý rok stejné. Myslím že obec  ani nijak lidi nevyzývala, aby se odpalování vzdali.
8 Led 2022 @ 16:03 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 12:59:00 Park Klamovka Praha 5 V Klamovce a přilehlých ulicích běžně koncem roku dochází k odpalování pyrotechniky, 31.12. skoro celý den, samozřejmě to kulminuje příchodem 24té hodiny. Naši psi i kočky musí dostávat léky na uklidnění, z okna vždy pozoruji hejna ptáků, kteří letí i v noci .

8 Led 2022 @ 15:50 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 22:30:00 Kobylisy Praha 8 Byli jsme byli doma se zařazenými roletami zvenku a staženými žaluziemi a zavřenými okny. Přesto rány z rachejtlí a ohňostrojů byly slyšet a můj pes měl nějaký šok, chodil po bytě, nemohl dýchat a knucel. Venčit jsme ten den mohli naposledy v 16 hod, jelikož rány byli po celý 

den o rána. Druhý den jeho strach jít ven pretrvaval a ještě několik dalších dnů, jelikož dále někde lítaly delobuchy chtěl utíkat. Děsím se dalšího nového roku a jak to všichni psychicky zvládneme. Bylo to opravdu náročné pro všechny a je to tak každý rok. Nechápu, že je 

pyrotechnika volně prodejna v obchode. A už vůbec nechápu, jak je možné, že se dostane k dětem.
8 Led 2022 @ 15:47 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 19:00:00 obec Ústecký kraj Jsme malá vesnice ve Středohoří a vždy tu sice stříleli, ale jen chvíli. Tento Silvestr se vyznamenal ... soused z Prahy, který v průběhu roku přijede, celý den seká, pak řve u bazénu a večer u grilu a na Silvestra jako jediný střílí. Jsme v CHKO a tak mu místní soused zakázal střílet nad 

vsí na jeho louce, aby zbytečně neplašil zvěř a ptactvo a místní hospodářská zvířata. Blb si to vyložil tak, že bude střílet ze zahrady do všech stran jako totální ... a to již od 19:00, takže nebylo možné ani vyvenčit psa, protože ve snaze nají klidný koutek na zahradě za domkem na 

nářadí, retardovaný hrdina vedle odpálil další petardu. Pejsek, ač se nebojí bouřky ani předešlých Silvestrů a jedná se o sebevědomé zvíře, měl následující tři dny zažívací potíže a lekal se i zvuků v televizi. Musel jsem na souseda dojít a vynadat mu, což zafungovalo do půlnoci. 

Pak to opět rozjel a ráno s v tichosti odplížil. Důvodem nechápu ani si neumím vysvětli, snad jen vlastní tupost a omezenost. Ptáci se na krmítka vrátili až za tři dny.  až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali velkou část 

společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbec možné, že je dovoleno
6 Led 2022 @ 17:31 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.01.2022 21:57:00 Kutná Hora okolí Středočeský kraj Těsně před desátou hodinou se ozvala první rána jako z děla, že i já jsem se lekla, pak následovaly asi čtyři další. Místo odpalu bylo asi někde na sídlišti Š.

5 Led 2022 @ 18:25 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.01.2022 19:23:00 Uhersky Brod, 

aquapark delfin

Zlínský kraj Petardy a ohnostroje

5 Led 2022 @ 14:45 PM Na území hl. 

m. Praha

05.01.2022 12:15:00 sídliště, obytná zóna Praha 14 Připojuji se k ostatním s názorem, že jde o naprosto zhůvěřilou zábavu. Podivné je, že stále lidé naříkají, jak mají málo peněz, ale o Silvestra je to tu jako ve válečné zóně. Mnohdy jsou odpalovány i petardy (dělobuchy), které patří jen do rukou profesionálů a k jejich odpalování 

jsou nutné odborné zkoušky. Nemáme pochopitelně hospodářské zvířectvo, ale i ti malí, kteří ještě v přírodě přežívají a vzhledem k nedostatku potravy to už tak nemají lehké (drobní pěvci a ptáci obecně, žije tu např. rodina kalousů), králíci, lasice...Už vůbec nemluvím o nějaké 

empatii vůči starým lidem, dětem nebo prostě jen těm, kteří jsou z toho hotoví, Dnes u oběda najednou rána jako z děla. Pejsek se nebojí už jen proto, že je hluchý, my ostatní nadskočili metr vysoko. Tohle peklo začíná hned, jak se pyrotechnika začne prodávat hromadně v 

prosinci, dříve byl klid aspoň o vánocích, teď je to stále. A malí spratci musí aspoň házet lidem pod nohy kapsle. Normální život lidí bohužel nikoho nezajímá, jen naše povinnosti a odevzdané Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali 

velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezová
5 Led 2022 @ 13:28 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 0:00:00 Praha - Prosek Praha 9 Hlásím odpalování, které proběhlo na Silvestra. Odpalování neproběhlo naštěstí v blízkosti našeho domu, ale slyšeli jsme odpalování z celého města, jelikož jsme na kopci, tak vidíme na celou část Prahy mezi malešickou spalovnou až po Žižkovskou věž. Odpalování trvalo od 

setmění do zhruba 1 hodiny ranní. Kolem půlnoci bylo nejsilnější a já začala pociťovat pocity úzkosti. Mám vždy pocit, jako by probíhala válka. Odpalování je podle mě absolutně nesmyslné. Protože máme okna do městské zahrady, sledovala jsem, zda někdo neodpaluje tam. 

Naštěstí v zahradě nikdo nebyl. V zahradě se ukrývá mnoho ptáků a v loni na Silvestra jsem viděla jak v noci zmateně přelétají sem a tam. Jistě jich hodně noc nepřežije. Před spaním jsme se báli otevřít okna, protože jsme se báli toxického vzduchu. Větrali jsme tedy až 

odpalování trochu ustalo. Pokud tato výpověď nějak pomůže k zákazu zábavní pyrotechniky, prosím, použijte jí. Děkuji.



4 Led 2022 @ 22:38 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 14:15:00 kladensko Středočeský kraj Pred hospodou u hlavni cesty po 14h v Kladne  nam bouchla zapalena petarda primo u auta pri projizdeni. Strhla jsem volant leknutim. Skoro se mi zastavilo srdce i me dite v aute se hrozne leklo. Clovek se slabym srdcem by mohl mit velke nasledky. Kocky mam zavrene v pokoji, 

aby ohnostroj neslysely. Strachy byly zalezle celou noc ve skrini. Venkovni zvirata bezprizorni a volne zijici tvorove musi obrovsky trpet, umirat sokem z leknuti apod. Podivana to je jen pro cloveka, pro zvirata je to utrpeni a boj o zivot. Tato planeta patri i zviratum a clovek musi 

na to brat ohled. Petardy rozhodne zakazat a vysoce pokutovat. Petici pro zruseni ohnostroju rada podepisu. Bojuju za prava zvirat.
4 Led 2022 @ 22:18 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 12:00:00 Plzeň Plzeňský kraj Rachetlují zde už cca 3 dýdny k večeru před Silvestrem a ještě nějaké dny po. Je to šílené pro naše pejsky, když jsou venku bojí se nejvíce, když to slyší. Nejhorší to bylo na Silvestra. Přítel byl v práci (má 12ky krátý dlouhý táden), tak já už začla v Pc puštět hudbu nebo filmy 

nahlas. Odpol. sem ještě byla  v Plzni s kamarády otužilci (domnívala jsem se, že za slunného odpoledne bude klid a žádné petardy a rachejtle). Bohužel sem s sebou vzala svou psí slečnu , kříženkyni yorkšíra. Byla fakt vyklepaná, třásla se strachy. Tak sem svůj původní plán začít s 

otužováním zrušila a čekala až si zaplavou kamarádi a kamarád nás pak  odvezl. No a B. pak našla doma úkryt v koupelně v koši na prádlo. A po děsu u rybníka se třásla už jen trošičku a občas. A to to tu v Plzni na borech dost rozjeli a rachejtlovali cca do 2 H. v noci. No 2. pejsek 

kříženec rotvajlera to nesl daleko hůře. Víckrát nahlas nadával (vystrašeně štěkal). No a ještě pár dní po Silvestru se bojí už odpoledne jít ven i když v tu dobu už většinou ne až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali velkou 

část spol
4 Led 2022 @ 16:36 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 19:02:00 ostravsko Moravskoslezský 

kraj

Mám doma zachráněné pejsky a mají zdravotní problémy,jeden užívá léky na srdce.Když jsou ohňostroje tak se třepou,schovávají a je velký problém je venčit na zahradě.Odpalování zábavné pyrotechniky je i během roku.Mně to taky vadí a zakázala bych prodej zábavní 

pyrotechniky.
4 Led 2022 @ 14:15 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:00:00 Vrchlabí Královéhradecký 

kraj

Ve městě Vrchlabí i kolem něho v okruhu několika kilometrů byla odpalována různá pyrotechnika po dobu několika hodin - konec nastal až mezi 24:00 a 1:00 hod. Svědci v době 17:30 až 21:00 hod. slyšeli kejhání hejna (nebo více hejn) divokých hus, které neustále měnilo směr 

letu. Stejné "manévry" byly sledovány i nad cca 10 km vzdálenou Jilemnicí, a to od setmění do doby krátce po půlnoci. Je evidentní, že husy byly nejspíše světelnými efekty vyděšené natolik, že nedokázaly tuto oblast proletět směrem, kterým původně mířily (nejpíše do Polska, 

kam touto dobou létají na pole za potravou). Masivně se pyrotechnika odpaluje na velké ploše národního parku Krkonoše, jde o letitý problém.
4 Led 2022 @ 11:51 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:00:00 malé město Moravskoslezský 

kraj

Bohužel nemůžu napsat přesné datum a čas, protože u nás používání zábavní pyrotechniky probíhalo celý prosinec, někdy i v 6 ráno. Na silvestra se ozývaly rány celý den, zhruba od 22.00 už byla situace celkem nesnesitelná. Mám dva starší psy, oba vystrašení, dostali průjem. 

Také mám dva kone, které jsem přes den nemohla mít přes neustále rány ve výběhu, bali se, neustále nekontrolovane běhali, musela jsem je zavřít, abych zamezila případnému zranění. večer a v noci byli v boxe, přesto že jsem s nimi byla, byli dost vystrašení, stavěli se v boxe na 

zadní, apod. V našem městě je několik farem s hospodářskými zvířaty, v blízkosti pole, lesy, obora s danky. Předpokládám, že má zvířata nebyla vystrašená jediná. Jsem pro zákaz volného prodeje zábavní pyrotechniky, nevím, zda je to možné, ale nejsem ani příznivcem 

ohňostrojů, které bych rovněž zakázala.
4 Led 2022 @ 11:47 AM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 0:00:00 Hlubocepy Praha 5 Klasika na Silvestra, ale pokracovalo to i 1.pocas dne. Pejskove se boji, ale i ptaci jsou totalne zmateni a vydeseni. A ne jen to...nevim, kam se vsem podari schovat. Vzdy je mi to lito. Mel by byt vzdy jen jeden organizovany ohnostroj mestem, kdy se pred tim plasi zver, aby se 

stihla skryt. A vsechny tychle sidlistove zakazat.
4 Led 2022 @ 11:30 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:55:00 vsetínsko Jihomoravský kraj Odpalování začalo ve 23.55 a trvalo 43-45 minut v kuse,bez vteřiny přestávky.Detonace,výbuchy,bydlím v panelákovém sídlišti a tam se to neskutečně rozléhá.Když pominu,že takto už trénovali od listopadu ojediněle,na Nový rok a ještě i 2.1.pokračovali ,Silvestrovskou kanonádu 

nemohl zaplatit jeden člověk,ani ji uskutečnit.Chudáci zvířata a starší lidi,ktertých tu žije většina.Když jsem připsala do komentářů ohledně rachejtlí a ohňostrojů,že jim přeju,aby jim to pracky urvalo,BYLA JSEM SMAZÁNA A NAPOMENUTA Z PODNĚCOVÁNÍ K NÁSILÍ...Jak se ale 

proti tomuto bránit,když radnici to nezajímá,už se o zákazu jedná pár let a nic,jen na Nový rok hlášení o ztracených a uhynulých zvířatech...
4 Led 2022 @ 11:11 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 21:00:00 obec Jihomoravský kraj Policii jsem nevolala, šlo o Silvestrovské oslavy. U nás na vesnici u lesa probíhalo odpalování pyrotechniky od cca 17 hodin do půlnoci neustále, totéž druhý den odpoledne a v podvečer. Mám koně v pastevním režimu a na tuhle noc je cíleně připravuji - odvádím na nejvýhodnější 
místo, zacpávám uši vatou, rozptyluji je krmením a snažím se je držet v menších skupinkách a v poklidu. Sousedící pastvinu s pevným hrazením má soused pro svoje dvě kobylky, ty se při zmíněném ohňostroji v cca 21 hodin prorvaly pevným hrazením a schvácené a 
dezorientované běhaly po vesnici. Hledaly úkryt před tím šíleným hlukem, ale bohužel se střílelo ze všech stran a tak byly strachy šílené a nebezpečné. Po odchycení byly zavřeny na jízdárnu s pevným žbrlením a zde jejich šílenství pokračovalo, vrážely se hrazení, do přístřešku, 
kapala z nich pěna a byly zcela bez sebe - schopny převálcovat i majitele, který se je snažil chlácholit. Moje zvířata to zvládla lépe, ale též byla vyděšená a ještě několik dní zjevně vykolejená a psychicky vy až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací 
retardovaní jedinci omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbec možné, že je dovoleno střílet v CHKO? lhostejnosti k utrpení jiných bytostí. Chamtivosti výrobců a prodejců a 
liknavosti našich zákonodárců. Díky tomu je navíc možné, že se do naší země sjíždí zahraniční odpalovači "zábavní pyrotechniky", aby se v našich lesích vyřádili, když to doma mají zakázané. A přestože se o krutých následcích této "zábavy" již více mluví i píše, o Silvestrovské noci 

3 Led 2022 @ 22:42 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 16:30:00 u Brna Jihomoravský kraj Mám 1 starého kocoura má 16 r, kočku a kocoura 4r. při odpalování dělobuchů jsou hodně neklidní běhají po domě nevědí kam by se ze strachu ukryli. Nejvíc kocourek který se úplně třese je vyděšený je to pro něj velká hrůza. Nepoznám kdy, kdo a odkud hází petardy děje se to 

všude v okolí. Rány se ozývají z každé strany. Odpalovat začnou odpoledne a neskončí dřív než po půlnoci Nejvíce mne udivuje proč musí někteří hlupáci bouchat i na Štědrý den. Když jim něco řeknu tak se jen vysmívají To je přece normální my jsme se na to těšili. Je to hrozné, 

jsem za zákaz této ,,zábavy,,
3 Led 2022 @ 21:42 PM Na území hl. 

m. Praha

03.01.2022 22:30:00 Centrální park Černý 

Most 

Praha 14 Je již na denním pořádku, že od vánočních svátků dochází na Praze 14 v oblasti, kde je zakázáno používání pyrotechniky Magistrátem hlavního města Prahy k odpolavání ohňostrojů s velmi hlučnými efekty. Bohužel přímo v Centrálním parku, kde žije mnoho volně žijících zvířat 

(především ptáků). Bohužel policie není schopná se na místo dostavit okamžitě, a proto se pachatele nepodaří nikdy vypátrat.
3 Led 2022 @ 20:14 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:55:00 větší obec Středočeský kraj Strach, úzkost, útěk mých 4 koček, opakovaný úprk mé labrdorky na vychàzkách. Ven nechtějí ani po 3 dnech. Ani nechci domýšlet, co volně žijící zvèř. Absolutně podporuji zákaz. Zbytečná, sobecká zábava bezohledných lidì. Nepořàdek na poli zůstal dodnes.

3 Led 2022 @ 20:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 21:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj Nepamatuji se přesně na čas, nicméně neustále v našem městě někdo odpaluje petardy nebo jinou pyrotechniku kdy chce a jak chce, klidně u v 1 hodinu ráno. Nemluvě o 31.12. a 1.1., to je téměř bez přestávku od odpoledne do brzké ranní hodiny... Náš pes se bojí jakékoliv 

větší rány, která připomíná petardu, hned chce zalézt dovnitř.
3 Led 2022 @ 20:03 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 14:00:00 Praha 14 Peklo probíhá celý prosinec až dodnes..3.1.2022… včera v tomto konkrétním případě skupinka tří mužů a jedné ženy odpalovala velmi hlasité petardy přímo na chodníku v těsné blízkosti domů, po napomenutí se mi jeden z nich podíval do očí a stejně hodil, psi byli vyděšení, jsou 

to kardiaci, zachránění z množíten a adoptovaní..! Volat policii nemá význam, než dorazí, dotyční zmizí...Krom toho máme policejní služebnu na dohled, ale policisty vúbec v ulicích nevidět! Naposled jsem je viděla před čtrnácti dny pokutovat špatně parkující. Petardáři odpalují 

přímo vedle služebny, a nikoho to nezrápí!



3 Led 2022 @ 19:47 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

03.01.2022 18:00:00 Brno Modřice Jihomoravský kraj

3 Led 2022 @ 18:42 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

03.01.2022 0:00:00 Plzeň Plzeňský kraj Přivolání Policie nemá vůbec význam.Důvod odpalování pyrotechniky je ubohý, prostě mají rádi když to dělá kravál!Bydlím u lesa,práská to od Mikuláše do 2.1.Jinak jsou ohňostroje u provozovatele  během roka tak minimálně každý měsíc,důvod se vždy najde.Jsoutam pořád 

nějaké kulturní akce,rockové koncerty a další. Provozovatelé mají několik koní a dalších zvířat,kozy ovce,králíky a jiné.Koně tam jsou v ohradě celoročně,bez ustájení!V bezprostřední blízkosti jim dělají ohňostroje a rockové koncerty. Normálnímu člověku to hlava nebere,že jim to 

vůbec může někdo dovolit.Zvířat je nám líto,ale bohužel, s tím nikdo nic neudělá....Koně jsou apatičtí,není na ně hezký pohled.
3 Led 2022 @ 18:35 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 23:59:00 náchodsko Královéhradecký 

kraj

U nás to vždy bouchá už od začátku prosince. Moje zvířátko na to nereaguje. Je mu to jedno. Mě to, ale vadí. Vadí mi to jednak mám z toho deprese. Vždy myslím na všechny zvířátka co jsou venku...Tady v paneláku vždy nějaký de.bil pouští petardy z okna a mě to ničí 

balkon.Policii jsem zatím volat nemusela. Další věc je, že ty hnusný rachejtle pouští naschvál jak jsou opilý do pouličních světel, do ozdob na pouličních světlech.... Já bych rachejtle zakázala pro veřejnost. Jednak to ti prodejci hlavně vietnamci skladují kdekoliv. Takže třeba i na 

mokré zemi a taky se mi jedná o zdraví. Pyrotehnika v rukou opilce nemá co dělat.
3 Led 2022 @ 17:06 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:59:00 obec Kraj Vysočina Rok od roku se situace horší, v naší vesničce s relativně malým počtem stálých obyvatel (ca 40) se začíná odpalovat již v odpoledních hodinách, byť se jedná o odpálení jednotlivých raket. Třetí světová pak vypuká okolo půlnoci, kdy jsou odpalovány kompozitní petardy ... Osobně 
máme poměrně štěstí v tom, že naši psi nejsou stresaři (pastevečtí psi), nicméně je vidět, jak jim hlasité výbuchy působí fyzický diskomfort a vyloženě je "bolí" do uší. Zároveň chováme koně - jednotlivé petardy tolik neřeší, ale odpalování kompozitů dalo zabrat i klidným 
jedincům. V letošním roce jsme se obešli bez zranění, byť u jedné koňské seniorky jsem měla vážnou obavu, že zmetá, byla ve velkém stresu. Následující den ráno jsme pozorovali úbytek ptáků na krmítkách, která máme instalována v zahradě (konkrétně počet sýkor klesl zhruba 
o jednu třetinu). O Silvestrovské noci byli také vidět zmatení dravci, které výbuchy vyplašily a nekontrolovaně se řítili zcela zmateně tmou - těžko říci, jak dopadli ....Ráno, při kontrole pastvin, jsNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali 
velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbec možné, že je dovoleno střílet v CHKO? střílet v CHKO?ledností vůči zvířatům i lidem. Další odpalovači jsou z řad teenagerů (ti naštěstí nemají 
tolik financí, aby to mohli opravdu rozjet) ... No a pak arogáni, kteří vše odbudou větou, že přeci jednou za rok se nic tak strašného nestane a že je to tradice (? nejsem zas tak stará, ale za mého mládí jsme tedy petardy neodpalovali, maximálně jsme zapálili prskavku) - na věcné 

3 Led 2022 @ 13:57 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:00:00 obec Jihomoravský kraj Bylo to otřesný, lidi si stěžují že nemají prachy, ale to co dokážou vyhodit do vzduchu bylo jenom na území malinké obce za statisíce. Někteří dementi argumentují, že je to jako na dívání pro děcka, ale kdyby děcko vědělo, co to způsobuje zvířatům a lidem, nehledě na znečištění 

ovzduší a půdy těžkýma kovama, tak by to snad ani žádný děcko vidět nechtělo, teda žádný normální děcko. díky, že se o něco snažíte
3 Led 2022 @ 11:06 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 17:00:00 Brno Jihomoravský kraj Od momentu, kdy naše fenka jako štěně zaregistrovala rány po odpalovaní petard a ohňostrojů, po setmění ji nedostaneme ven se vyprázdnit. Tmu má spojenou se střílením a není síla, která by ji dostala ven. Pak mě budí kolem půlnoci až druhé ranní, abych ji pustila. Trvá to 6 

let každičkou noc a je mi jasné, že to tak bude až do konce. Naštěstí bydlíme v domku se zahradou, takže se nemusím oblékat a chodit s ní kolem paneláku. Druhý den po silvestru s ní jdu ráno a pak už nejde, strašně se bojí. Nežere, celá se třese a neví, kam by zalezla. Nechápu 

tu stupidní zábavu idiotů, co otravují většinu obyvatelstva. Zřejmě poměřování pindíků- kdo výš, kdo dál, kdo hlasitěji.
3 Led 2022 @ 08:00 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:00:00 obec Olomoucký kraj Máme tři pejsky. Jden z nich ve stresu schovaný pod dekou v koutě, třepe se a buší mu srdce :-(. V místě jsou na loukách koně, krávy, spousta srnek...nechápu tuto hloupou zábavu!!!!!!

3 Led 2022 @ 05:15 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 15:00:00 Plzeň Plzeňský kraj muj pejsek se hrozně moc bojí petard, nechce chodit ven a celou dobu je v koupelně

2 Led 2022 @ 22:16 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 0:01:00 Vaclavak, sprostý 

komentář, 

odstraněno

Praha 1

2 Led 2022 @ 16:55 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 16:00:00 Sídliště, mezi 

paneláky

Praha 9 Neskutečne, bezohledné a hloupé. Od Vánoc až do 2.1.2022 střílí petardami. Na Silvestr to bylo od 16h bez pauzy. Nebyl klid ani na 5min. Venku to spis vypadalo jak ve válce, než jako oslava nového roku. Syn (22m) nemůže od 31.12. Večer spát, strašně se boji, pláče a říká bác. V 

noci ho budí strach. Doteď spinkal naprosto bez problému. Pejsek (7let) se bal, nemohli jsme s nim jít ani ven, protože s každým výstřelem štěkal. Přímo před domem nám nekdo odpaloval nějaké obrovské koule, které když vybouchly, tak nám duněla zem pod nohama, a znělo to 

spíše jak výbuch v bytě. Loňský Silvestr, v době lockdownu byl mnohem klidnejsi, kdy lidé měli mnohem menší možnosti k nakupu pyrotechniky, než nyní. S následky odpalovani u syna bojujeme dodnes. Opravdu bychom si prali, aby byla vymezena jen nějaká hodina - např. Od 

23.30- 0:30. Toto již nemá nic spolecneho se zvykem odpalovani ohňostroje, ale hloupým a nesmyslným chováním. Lidé nakupují pyrotechniku, která děla opravdu nesnesitelny hluk, a jsou bezohlední.
2 Led 2022 @ 13:53 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 16:00:00 obec Ústecký kraj Dobrý den, já jsem z toho Jinde, konkrétně od Teplic. O Silvestra tu byla odpalována pyrotechnika už od odpoledne, domnívám se, že to odpalovali odrostlé děti a nebo retardovaní dospělí. Jsem pro zákaz používání pyrotechniky , vyjímku bych o Silvestra povolila na čas od 

půlnoci do 1. hodiny ráno, ať nejsou ti milovníci ohňostrojů připraveni o svůj každoroční zážitek. Hodina rámusu je určitě dostačující a samozřejmě jinak pokutovat, zavírat a všemi možnými prostředky dosáhnout toho, aby se nestřílelo celý Silvestr a další dny už vůbec ne. Také 

samozřejmě neodpalovat v blízkosti zvířat, to znamená u lesů, obor, ZOO a pod., to by se muselo pro ty méně chápající specifikovat. Konkrétně tady je to obklopené lesy a navíc tu hodně lidí chová koně. Vím od kolegyně z práce, že její klisna porodila následkem šoku mrtvé hříbě 

a potom sama zemřela. Nějací dobráci házeli petardy i do výběhu pro koně. Myslím, že každý , kdo má zvíře, ví, že až na vyjímky jsou zvířata vyděšená a nejen zvířata. Já budu kvůli zákazu pyrotechn až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní 

jedinci omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou pla
2 Led 2022 @ 11:59 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.01.2022 15:00:00 obec Jihomoravský kraj Oslava nového roku na nevhodném místě (vodní ptactvo, v blízkosti stáje včetně uloženého sena a slámy). Zvířata byla velmi stresována. Koně splašení.

2 Led 2022 @ 10:48 AM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 19:15:00 Praha 10 Naše zvířatka ve stresu a venkovní zvířatka taky...



2 Led 2022 @ 09:40 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

02.01.2022 0:00:00 Náchod Lipí Královéhradecký 

kraj
2 Led 2022 @ 00:05 AM Na území hl. 

m. Praha

02.01.2022 0:46:00 Radlická Praha 5 Odpalování zábavní pyrotechniky, takže se při venčení opět vyděsili psi. Poslední tři dny není kdy a kam chodit venčit, neustále někdo odpaluje rachejtle, už je to k zbláznění.

1 Led 2022 @ 22:29 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 18:05:00 Křižatky -louka u 

lesa

Ústecký kraj Vystresovani psi, koňe (lesní zvěř která touto dobou chodí pravidelně za potravou.duvod odpalování pyrotechniky soukromá zábava. Druh pyrotechniky...ohňostroj dělo buch.

1 Led 2022 @ 22:28 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 16:07:00 Centrální park 

stodůlky

Praha 5 Odpalování petard , bohužel i poblíž a přímo v centrální parku na stodůlkách nic výjimečného , silný hluk který se pak nese údolím děsí nejen volné žijící zvířata co pak vybíhají z parku do provozu ale i zde často venčící se psy kteří pak ani ve strachu nejsou schopni vykonat potřebu

1 Led 2022 @ 21:31 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:02:00 obec Středočeský kraj Sousedé i přes prosbu ,kterou jsme je žádali o neodpalovani pyrotechniky v blízkosti našeho domu a stáji s pěti komňi, s tím že by si to mohli odpálit kousek dál na poli, když je to nutné, nám bylo řečeno, že oni mohou odpalovat na svém pozemku a nikam jinam chodit nebudou. 

V půlnoci začali odpalovat pyrotechniku a to přímo namířenou nad náš pozemek se stájemi. Koně i přesto, že jsou připraveny a snášejí různé zvuky bez problémů byli velice rozrušení, v panice Jelikož nám důvěřují podařilo se nám je uklidňovat a přečkaly to bez tělesné újmy. Byl 

to nejhorší Silvestr, který jsme zažili.Dřivější obyvatelé toho domů brali aspoň trochu ohledy .Tihle dokonce odpálili pyrotechniku mezi stromy do přilehlého lesa Opravdu jsme se modlili aby se nic nestalo. Jsme pro zakázání používání pyrotechniky .
1 Led 2022 @ 20:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:40:00 obec Plzeňský kraj Krátkodobé odpalování začalo již 29.12. a 30.12.mezi 18.00-20.00. 31.12. začalo již v 18.00 ojedinělými petardami. Fenka před Silvestrem naprosto vyděšená, odmítla chodit ven, doma se strachy počůrala. Na Silvestra musela být pod Bachovými kapkami a Diazepamem. 

Vyžadovala celý silvestrovský večer přítomnost.
1 Led 2022 @ 20:27 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:59:00 prostějovsko Olomoucký kraj Mentálně narušení jedinci odpalovali pyrotechniku přímo na brehu rybnika kde zije kolem 100 kachen a nekolik labutí. Po skončení "zábavy" některé krabice nahazeli rovnou do vody a jak je vidět na fotce tak tam krabice stále jsou. Zvířata z rybníka byla vyděšená k smrti. 

Uprostřed noci a v tom hluku byla naprosto dezorientovana. Odpad z petard a ty krabice se bohuzel vali po celem meste. V ulicich, ale lide jsou tak bezohledni, že jdou odpalovat i do parku, kde je spousta ptaku a veverek
1 Led 2022 @ 19:49 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 18:00:00 Jílové u Prahy Středočeský kraj

1 Led 2022 @ 19:01 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 malé město Středočeský kraj tady se odpaluje ve velkém a s velkou radostí... a když jsou lidé z obce požádáni např. v místní fcb skupině, aby to nedělali s ohledem na zvířata, živ. prostř., malé děti a staré lidi, spíše se vysmívají a pak to dělají naschvál... takže je to tady každoročně jak u Verdunu a pak se tu 

nacházejí zaběhlí pejsci, mrtvé kočičky kolem silnice, atd...
1 Led 2022 @ 18:57 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 0:00:00 Na všech možných 
prostranstvích po 
celé obci, ulice, 
zahrady, náměstí, 
zelené plochy vč. 
těsné blízkosti 

Dobrý den, náš pejsek "přežil" letošní (stejně jako všechna minulá půlnoční silvestrovská bombardování) u mě v posteli pod peřinou. Jinak by asi zešílel. I nám jsou rány z petard nepříjemné, každoročně jsou hlučnější, jako když vybuchují bomby. Rány se ozývají nejenom na 
Silvestra, ale již několik dní před i po tomto dni. V minulých letech několika našim sousedům psi zděšení touto kanonádou utekli ze zahrad a už je nikdy neviděli. Psi, které jsme měli v minulosti my, bez výjimky trpěli stresem, zděšeně pobíhali po domě, hledali, kam se schovat. 
Naše půlnoční Silvestrovské oslavy se tedy smrskly na zesílení televize, tak aby rány byly co nejméně slyšet, zatažení rolet ve všech místnostech, aby hrozivé záblesky nebyly vidět a zalezení s pejskem pod peřinu. Na to, že bychom si mohli někam zajít, můžeme zapomenout, na 
spánek ještě nejméně hodinu po půlnoci také. Nový rok je již tradičně o špatné náladě z nevyspání a ze zklamání z lidské zabedněnosti. V minulosti jsme si také všimli, že po těchto "střelbách" zmize až za tři dny. Nechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní 
jedinci omezovali velkou část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o omezování jen proto, že vláda potřebuje DPH z pyrotechniky? A jak je vůbec možné, že je dovoleno střílet v CHKO? lhostejnosti k utrpení jiných bytostí. Chamtivosti výrobců a prodejců a liknavosti 
našich zákonodárců. Díky tomu je navíc možné, že se do naší země sjíždí zahraniční odpalovači "zábavní pyrotechniky", aby se v našich lesích vyřádili, když to doma mají zakázané. A přestože se o krutých následcích této "zábavy" již více mluví i píše, o Silvestrovské noci to znát 

1 Led 2022 @ 18:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:35:00 obec Ústecký kraj Odpalování sporadicky 31,12,2021 asi od 20.00hod , před půlnocí a po to bylo velmi silné na hodně místech po celé obci, naše zvířata ovce, slepice kachny tím trpěli, byly vystresované. Doma pejsci a kočičky také vystresované. Bydlíme u jezera, kde zimují kachny a další vodní 

ptáci, ty ve tmě zmateně odlétali pryč to samé na řece Labi, kde zimují vodní ptáci ze severských zemí. Na kopci R a kopci L, které jsou součástí CHKO České Středohoří se také hodně odpalovalo, což je nepochopitelné vzhledem k ochraně přírody a možnosti požáru. Ve společné 

domácnosti s námi žije  psychicky nemocná paní, na kterou toto velmi těžce působí, musí byt v naší přítomnosti a snažit se to přehlušit rádiem. Dnes 1,1,2022 také bylo slyšet odpalování několikrát za den.
1 Led 2022 @ 18:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 18:12:00 obec Středočeský kraj V této ulici dochází k opalování pyrotechniky po celý rok, nejhorší situace samozřejmě na Silvestra a pokračování i na Nový rok! Pes už druhý den v šoku, třes, nejí, snaží se doma najít úkryt.

1 Led 2022 @ 18:39 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 Brno Jihomoravský kraj Z výše zmíněné parcely byla o půlnoci na přelomu roku 2021/2022 odpalovaná zábavní pyrotechnika. Celá ulice  je ve všech směrech obklopena lesy ve kterých žije divoká zvěř (srnky atd.) a mnoho druhů ptáků včetně dravců (káně, sovy). Vzhledem k tomu, že jsou všechny okolní 

pozemky plné stromů, létaly petardy do vysokých borovic, na kterých přespává ptactvo. Co se týká domácích zvířat, můj pes uvnitř domu na naší parcele vzdálené cca 30 metrů zvracel strachy.



1 Led 2022 @ 18:25 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 19:18:00 obec Jihomoravský kraj Kočka se tak brzo nevráti domů, včera byla vyplašená hrozně. Fenka piští, pes se bojí. My máme z toho nervy již pár dní, bohužel tady střílí i v zámeckém parku, kt. je stanovištěm mnoha druhů zvířat. Druh ohňostroj a dělobuchy. Foto máme, nevkladám, ale můžu zaslat.Silvestr ( 

a dny kolem) se pro mnoho lidí stává den/večer, kdy se můžete zakopat, schovat do sklepu, jako kdyby byla vojna.
1 Led 2022 @ 17:47 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 18:35:00 Spojovací u 

křižovatky s 

Novovysočanskou

Praha 9 video se pokusím poslat mailem

1 Led 2022 @ 16:15 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 17:15:00 Radlická Praha 5 Venku někdo odpaluje zábavní pyrotechniku. Zvířata se bojí.

1 Led 2022 @ 16:02 PM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 17:00:00 Radlická Praha 5 Venku někdo na ulici odpaluje dělbuchy, psi i kočky jsou vyděšení.

1 Led 2022 @ 15:48 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:59:00 (okr. Příbram) Středočeský kraj Petardy a dělbuchy bouchaly v M průběžně od Mikuláše, po vánočních svátcích dokonce menší ohňostroj v obytné zóně pravidelně se konající každý rok. Na silvestra dělbuchy a petardy v celé vsi od rána, před půlnocí v tzv.čtvrti ( nová zástavba) před půlnocí dělbuchy, štěkot psů 

a po půlnoci mix všeho. Naše kočka se klepala v šatně, pes byl přikryt pod dekama ve stodole, mě zvýseně bouchalo srdce a bylo tzv.úzko. Policii nemá cenu volat. Toť moje každoroční zkušenost. P.S.Na nový rok, vůbec ráno nepřiletěli ptáčci do krmítka.
1 Led 2022 @ 13:06 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 18:00:00 Plzeň Plzeňský kraj včerejší oslavy Silvestra byla neskutečné - lidé jsou sobci - s rachejtlema začli už po setmění a pokračovalo to až do 2-3 hodin do rána. Rachot byl nepříjemný i nám natož psovi, který se jinak moc nestresuje, ale délka hluku působila i na něj

1 Led 2022 @ 13:02 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:59:00 Bludov Olomoucký kraj

1 Led 2022 @ 11:18 AM Na území hl. 

m. Praha

01.01.2022 0:00:00 Krč Praha 4 Máme francouzského buldočka a to je naprostý suverén. O půlnoci párkrát stříhla uchem a jinak v klidu. Ale před tím jsme měli jezevčíka a ten z toho šílel. Každopádně ty petardy nenávidím kvůli ostatním zvířatům, která trpí.

1 Led 2022 @ 11:13 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:50:00 obec Olomoucký kraj Jako každý rok, tak i letos, soused od naproti, značně posílený alkoholem, rodinou a cca 20 kamarády, přesně o půlnoci začal v ulici mezi zaparkovanýni automobily odpalovat své zásoby zábavní pyrotechniky - petardy, ohňostroj... Letos to ještě vytunil - na dva zaparkované 

automobily umísil diskotéková světýlka a přinesl si obrovský reproduktor a odpalování všem sousedům zpříjemnil soukromou diskotékou, která trvala cca hodinu. Moje sedmiletá borderka se klepala, čtyři kočky byly vyděšené a ješte dnes zvrací. Policii jsem nevolala - než by z 

Olomouce dojela, bylo by po všem.
1 Led 2022 @ 10:47 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:00:00 obec Plzeňský kraj  okruh minimálně 30km, kde bylo vše slyšet a vidět na pastvinách, které máme u lesa, totální šílenství lidí od 17 hodin průběžně až do 01:30hod, bez přestávek ze všech stran, jako bonus do toho byla pouštěna sirena, která se zkouší vždy první středu v měsíci, petardy, velké 

ohnostroje, dělobuchy, písklavé rány, světlice, prostě horor!!! naše zvířata úplně vyřízená, splavena, chováme koně, březí klisny a jejich hříbata panika, ti starší, špatně chodící nebo slepí naprosto vyděšení, dnes úplně vypnutí, nejhorší rok zatím za celou dobu, naprosto totální 

bezohlednost
1 Led 2022 @ 09:59 AM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 1:03:00 hráz čimického 

rybníka

Praha 8 Zavolala jsem městskou policii, která řekla, že tam pošle hlídku ať to prověří. Ráno jsem se tam šla podívat a odpálené petardy zůstaly na hrázi.

1 Led 2022 @ 09:40 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

01.01.2022 0:00:00 Brno Jihomoravský kraj Odpalování bylo velmi hlučné, byly použity ty nejhlasitější formy tzv. "zábavní" pyrotechniky. Od půlnoci trvalo nekonečných 50 minut. Jednalo se letos o masovou akci ve velkém rozsahu. Hluk byl neúnosný a skla oken se otřásala. Bylo mi opravdu fyzicky špatně. Je mi 71 let a 

musela jsem si vzít léky na uklidnění, jak mi bušilo srdce. Naše bytové kočky byly zmatené a ukryté až do ranních hodin. Ještě nyní, 1. ledna v 10:30 je celý vnitroblok na ulici U H pokryt zbytky pyrotechniky ve velkém rozsahu. Policii jsem nevolala, mám svoje zkušenosti. Veřejné 

mínění je na straně odpalovačů, stejně tak policie. Na Facebookových stranách naší městské části se rozhořela diskuse odmítačů a příznivců této pokleslé zábavy. Lidé si stěžovali, že nebyli schopni vyvenčit své psy, protože střílení začalo sporadicky už kolem 17. hodiny 31. 

prosince. Maminky si stěžovaly na to, že nemohou uspat děti. Já mám zase velké výhrady kvůli ohrožení ptáků, veverek a zajíců, kterých zde na sídlišti žije velké množství, protože je zde dostaNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali 

velkou část 
1 Led 2022 @ 07:02 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:00:00 obec Královéhradecký 

kraj

Díky odpalování kočka dostala epileptický záchvat a následně zemřela než jsem dojela na veterinu



1 Led 2022 @ 07:01 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 16:00:00 obec, podhůří Olomoucký kraj Prakticky kontinuální odpalování menších i větších ohňostrojů od setmění do cca 1 hodiny po půlnoci. Sousedovic pes zavřený v kotci se po každém odpalu rozštěkal. Na sobě a své ženě jsem pozoroval známky nasranosti. Důvodem odpalování je lidská blbost v kombinaci s tím, 

že lidé mají plno peněz a nevědí, co s nimi.
1 Led 2022 @ 05:10 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:50:00 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj

31 Pro 2021 @ 23:50 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 0:05:00 Praha 10 Zvířatka vystresovaná zalezlá pod postelí, já jsem z toho taky nešťastná a už vůbec nechci myslet na venkovní zvířatka, je mi jich moc líto.!!!

31 Pro 2021 @ 22:54 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:03:00 Uh Zlínský kraj

31 Pro 2021 @ 22:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 22:30:00 obec Plzeňský kraj sousedi s přáteli u mého pozemku odpalovali petardy, ohrožovali můj majetek a můj pes před nimi utekl ve stresu se schoval za dříví. Utrpěla jsem psychický šok.

31 Pro 2021 @ 22:49 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 22:00:00 Stachy Jihočeský kraj

31 Pro 2021 @ 21:06 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 20:00:00 Nádraží Zličín, 

sidliste Řepy

Praha 6

31 Pro 2021 @ 21:03 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 17:15:00 Ořech u kostela Řeporyje

31 Pro 2021 @ 18:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 19:35:00 Liberec, z mnoha 

míst v okolí

Liberecký kraj V průběhu odpoledne,večera byla a je pyrotechnika odpalována opakovaně. Reakce našeho psa-třes,stažení ocasu.

31 Pro 2021 @ 18:14 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 18:50:00 Bohuslavice Moravskoslezský 

kraj
31 Pro 2021 @ 16:45 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 17:20:00 kokořínsko Středočeský kraj Naši psi a kočky reagovali na ohňostroj špatně...jeden pes se velmi bál a jedna kočka se ztratila. Ohňostroj, jak se domníváme, byl odpálen poblíž domova, ale nemůžeme si být jisti zejména proto, že pokaždé, když to udělali, byl krátký (ale s velmi hlasitým ohňostrojem) a my 

jsme neměli šanci pro potvrzení přesné polohy. Policii jsme nevolali, protože jsme nebyli schopni potvrdit původ přestupku, ale pokud budou pokračovat později, uděláme vše pro to, abychom zjistili, kde přesně jsou, a zavoláme policii. Jsme součástí přírodní rezervace Kokořín.
31 Pro 2021 @ 13:49 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 19:36:00 Ostrov Karlovarský kraj velmi krátký ohňostroj v zahrádkářské kolonii nebo přilehlém parku (nebo na silnici/parkovišti mezi kolonii a parkem) , viděn přes okno domu

31 Pro 2021 @ 13:46 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

23.12.2021 18:34:00 Ostrov Karlovarský kraj krátký ohňostroj, viděn z auta, reakce zvířat jsem si nevšimla



31 Pro 2021 @ 11:20 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 0:00:00 kolínsko Středočeský kraj K odpalování petard dochází již od počátku prosince a s blížícím se koncem roku se intenzita stupňuje. Pokračujete to s klesající mírou zhruba do 2.ledna roku následujícího. Vzhledem k tomu, že mám malého pejska, v mém okolí ( panelový 12. patrový dům ) bydlí staří lidé a 

několik mladých dvojic s malými dětmi ve věku od 3. měsíců do 5. let, tuto aktivitu dle vzájemného informování, nemiluje nikdo. Zvířata se bojí, jsou ve stresu z hluku a barevných světel, staří lidé mají zdravotní problémy, leckdy závažného charakteru, kardiovaskulární, 

onkologické, mozkové příhody. Malé děti jsou buzeny ze spánku a pláčou , takže se domnívám, že tato kratochvíle by měla být ve městech zakázána.
31 Pro 2021 @ 07:41 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.12.2021 17:00:00 město Jihomoravský kraj Důvod odpalování - snaha pobavit děti a blbost otce, Ovce, pes a kocour vyděšeni

31 Pro 2021 @ 05:01 AM Jinde, ve 

zbytku ČR 

(sprostý 

komentář, 

odstraněno)

31.12.2021 2:03:00 Zlín, všude Jihomoravský kraj

31 Pro 2021 @ 03:46 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2021 2:05:00 Sokolov Karlovarský kraj Není to zdaleka jen tento den, střílí se po celý měsíc prosinec. V podstatě každý rok máme problém s venčením našeho psa v tomto období v roce.

31 Pro 2021 @ 00:40 AM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2021 0:05:00 Radlická Praha 5 Odpalování zábavní pyrotechniky v okolí ulice Radlická krátce po půlnoci. Zvířata (kočky a psi) se bála.

30 Pro 2021 @ 22:42 PM Na území hl. 

m. Praha

30.12.2021 17:00:00 okolí Andělu Praha 5 Dnes v podstatě celý večer, jakmile se setmělo, lidé odpalovali zábavní pyrotechniku v okolí Andělu. Během venčení se dva z mých psů opakovaně polekali, jeden z nich se schoval a musela jsem ho hledat. Objevil se až tehdy, když byl chvíli klid. Kontaktovala jsem městskou 

policii, když jsem psa hledala, nicméně o odpalování zábavní pyrotechniky nikdo nejevil zájem.
30 Pro 2021 @ 22:23 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 0:00:00 Celá Česká 

republika

Středočeský kraj

30 Pro 2021 @ 21:58 PM Jinde, ve 

zbytku ČR 

(sprostý 

komentář, 

odstraněno)

30.12.2021 0:00:00 Cheb Karlovarský kraj

30 Pro 2021 @ 21:27 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 17:00:00 jablonecko Liberecký kraj Náš pes prožívá každý Silvestr doprovázený odpalováním tzv. zábavné pyrotechniky neuvěřitelný stres . Kňučí, klepe se , hledá usilovně místo,kam by zalezl . Máme ho v bytě,zatahujeme žaluzie, ale není to nic platné. Vždy kolem 17 hodiny to začne a trvá to až do 2hodin ráno. 

Jediné co by pomohlo by byl zákaz tuto zábavnou pyrotechniku používat. V Německu již tento zákaz platí. Kéž bychom se vydali stejnou cestou.
30 Pro 2021 @ 20:43 PM Na území hl. 

m. Praha

30.12.2021 20:00:00 Zličín Praha 5 Petardy bouchají téměř denně. Náš pes bez přestání štěká a běhà sem a tam jako blázen chudák. Policii přivolat nikdy nestihneme, je to vždy rychlé a není nikoho vidět.

30 Pro 2021 @ 20:42 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 17:00:00 Brno Jihomoravský kraj Hlasité odpalování. Oblast je blízko lesa. Velmi rušivé. Zřejmě zábava.

30 Pro 2021 @ 20:21 PM Na území hl. 

m. Praha

30.12.2021 19:00:00 nelze přesně určit, 

spíše malé náměstí u 

vinotéky

Praha 22 od 24.12. probíhá neustále každý den odpalování petard a jiné zábavní pyrotechniky, naše kočky reagují občas, naši psi skoro vůbec - mám dobře těsnící okna, ale psi v okolí štěkají

30 Pro 2021 @ 19:26 PM Na území hl. 

m. Praha

30.12.2021 20:14:00 Praha 9 Bydlim na sidlisti, kde se odpaluje tak nejak sem tam neco porad (rekla bych petardy). Netusim odkud presne to jde, slysim to z domu a najit presne misto je vec nemozna. Stejne tak by to bylo u privolane PCR. Za me jedine co by pomohlo je zakaz prodeje petard a podobnych 

ho*en. Tady se to odpaluje i z balkonu..Mam doma starsiho pejska, ale nastesti to bere dobre, u druheho se teprve uvidi, bude jeho prvni Silvestr, ale co jsem zatim venku zpozorovala, tak se toho boji, jako vetsina zvirat. Co se tyka duvodu odpalovani, pripsala bych to nizkemu 

IQ, to da tak cca 90% populace bohuzel..Dale neschopnost empatie, sobeckost, arogance..



30 Pro 2021 @ 18:31 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 18:45:00 Tlumačov Zlínský kraj

30 Pro 2021 @ 18:29 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.12.2021 19:00:00 Tlumacov Zlínský kraj

30 Pro 2021 @ 18:22 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2021 23:00:00 obec Olomoucký kraj Každý rok na Silvestra stejný scénář - nejméně hodina intenzivního rachotu, dělobuchů a světelných efektů. Zoufalé štěkání psů po celé dědině a naše kočky zalezlé pod postelí a třepající se ...

30 Pro 2021 @ 18:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 16:00:00 obec u Žatce Ústecký kraj Petardy prodáva v kramku vetnamsky obchodník i malim 8 l dětem .byli jsme u toho a když mu to říkáme řekl paní to je obchod a neresil to

30 Pro 2021 @ 18:08 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 18:18:00 Litvinov Ústecký kraj Můj pes vystresovaný kňučí nežere a jen zmateně pobíhá po bytě.Nedokazu si představit zítřek.Bude to její první Silvestr a,už teď je hotová.Nechapu vás lidi co to odpalujete jste idioti.A důvod odpalování žádný tresty!!!!

30 Pro 2021 @ 17:42 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 16:30:00 obec Jihomoravský kraj Větší ohňostroj v sousední obci  , dost velký na to , že jsem ho viděla z mého zaměstnání v obci vzdálené 4 km. Neměla jsem u sebe bohužel telefon.

30 Pro 2021 @ 17:40 PM Na území hl. 

m. Praha

29.12.2021 20:10:00 Bohnice Praha 8 Někdo odpálil delobuchy a můj pes, který mě za normálních okolností poslouchá na slovo utekl až před dům. Musel proběhnout přes silnici. Naštěstí to tentokrát dobře dopadlo . Nechápu, že je to stále možné. Bohužel se nejedná jen o poslední den roku, ale rány jsou tu skoro 

celý prosinec. Sousedky pes se vždycky třese a má nějaký šok a nemůže skoro popadnout dech. Kéž by se to zakázalo. Nejde jen o domácí zvířata, ale co zvířata volně žijící, které nemůže nikdo chránit? Prosím zastavte to, vždyť je to nelidské.
30 Pro 2021 @ 17:40 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 0:00:00 Liberec Liberecký kraj Konkrétní hodinu nelze uvést, jelikož to je průběžně celé odpoledne. Můj pes byl vyděšený při venčení. A to nechci vidět zítra. To tady bude celý den až do noci. Hodně se střílí na vysokoškolských kolejích,ale i všude kolem.

30 Pro 2021 @ 17:29 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 19:30:00 Mělník 1 Středočeský kraj

30 Pro 2021 @ 17:17 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2021 16:00:00 náchodsko Královéhradecký 

kraj

To je jen jedno uvedené místo z posledních dní. Dva psi šli s panickama na vodítku (naštěstí) - lekli se psi, panicci i já. Každou chvíli někde něco bouchá. Dala bych absolutní zákaz těchto hloupých nesmyslů.

29 Pro 2021 @ 23:27 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.12.2021 0:24:00 obec u Berounky Středočeský kraj

29 Pro 2021 @ 20:47 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.12.2021 21:46:00 revnice Středočeský kraj vsude se roztekali psi

29 Pro 2021 @ 19:36 PM Na území hl. 

m. Praha

29.12.2021 19:22:00 Praha 5 Odpalování zábavní pyrotechniky v ulici K.



29 Pro 2021 @ 19:35 PM Na území hl. 

m. Praha

29.12.2021 16:40:00 park Santoška Praha 5 Odpalování zábavní pyrotechniky v parku, psi se opět báli.

29 Pro 2021 @ 16:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

29.12.2021 17:42:00 revnice Středočeský kraj

29 Pro 2021 @ 09:51 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

28.12.2021 20:40:00 obec u Berounky Středočeský kraj Mám otřes vnitřního ucha a zvýšenou citlivost na zvuky, 31.12. se odpalují petardy tradičně na místě, které se nachází pod mým oknem, v takové intenzitě, že mi drnčí okenní tabule a musím tedy odjet pryč ...polici jsem to zatím neresila, v tomto týdnu ještě před Silvestrem 

dochází k jednotlivým vybichum takřka denně
28 Pro 2021 @ 15:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2021 19:00:00 obec Jihočeský kraj toto se děje během celého roku,nejen zde,ale i v obci Vo. i přes zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v celém katastru města V. Jednou jsem toto řešila osobně,kdy jsem byla verbálně napadená mužem,který pyrotechniku 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 co chová krávy v důsledku odpalování přišel o tele a následně i o krávu.
27 Pro 2021 @ 22:49 PM Na území hl. 

m. Praha

27.12.2021 19:19:00 park Santoška Praha 5 V parku někdo odpaloval zábavní pyrotechniku, psi se báli a utíkali domů.

27 Pro 2021 @ 13:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

23.12.2021 17:08:00 u Mníšku p. Brdy Středočeský kraj Dobrý den,mám v centru vesnice statek,kde mám ve venkovním ustájení dva koně.Jsou 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 ioslavách i úhyn zvířat.Situace rok co rok se opakující.Teď bych 

vám mohla psát každý den a silvestrovská noc je strašná .S pozdravem
27 Pro 2021 @ 11:20 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

20.12.2021 20:00:00 obec Ústecký kraj Všechna naše zvířata /psi a kočky/ zalezla, protože se bála

27 Pro 2021 @ 09:48 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

27.12.2021 10:20:00 obec Ústecký kraj PYROTECHNIKA SE U NÁS ODPALUJE JIŽ MĚSÍC PŘED VÁNOCI A NAŠE ZVÍŘATA - MÁME 3 PSY TO NESOU VELMI ŠPATNĚ.OBECNĚ MÁME SE ZABAVNOU PYROTECHNIKOU SPATNE ZKUSENOSTI PŘED LETY BYL NAS NEMECK OVCAK TAK VYSTRESOVAN, ŽE DEN PŘED SILVESTREM, 

KDYŽ JSME BYLI V NEMOCNICI ZA OTCEM A NECHALI HO V DOME TAK VYBEHL DO PODKROVI, OTEVŘEL SI DVEŘE POKOJE, SKRBAL NA OKNO KTERE SE MU PODAŘILO TAK OTEVŘIT A VYSKOCIL Z OKNA Z VYSKY CCA 7 M NASTESTI BYLA POD OKNEM ZAVEJ SNEHU ALE I TAK MEL 

ZLOMENE OBE PREDNI NOHY PRASKLOU PANEV OTRES MOZKU. BYLO MU 7 LET ALE DIKY VETERINARI KTERY UZ BOHUZEL NEZIJE SE Z TOHO DOSTAL A DOZIL SE 15 LET. RIKALI MU NA VETERINE PARAGAN. BYLO TO PEKLO NEMOHL 3 MESICE CHODIT JEZDILI JSME NA 

CEVKOVANI. CELOU PYROTECHNIKU BYCH ZAKAZALA MAME VE MESTE VYHLASKU PODLE KTERÉ SE ODPALOVAT NESMI ALE CO JE TO PLATNE NIKDO TO NEKONTROLUJE. TAK MAME NA ZAHRAD POUSTU KRMITEK PRO PTACTVO A PO SILVESTRU TRVA NEKOLIK DNI NEŽ SE 

PTACI NA KRMITKA VRATI.
27 Pro 2021 @ 09:38 AM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2021 19:04:00 Praha 14 Odpalování série velmi hlučných dělbuchů v sídlištním vnitrobloku. Bylo slyšet štěkání psů z okolí. Ve vedlejší ul. se nachází také Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 - Domov pro seniory . Policii po špatné zkušenosti z předchozích let nevoláme.

27 Pro 2021 @ 09:27 AM Na území hl. 

m. Praha

23.12.2021 20:10:00 ul. Ber. Praha 14 za ulicí Ber. směrem k rozhledně. Jedná se o klidné místo, kde žijí volně žijící živočichové. Bohužel toto místo je ke své odlehlosti dost často vyhledáváno i milovníky pyrotechniky. Policii nemá cenu volat, než na místo dojedou, již nikoho nenajdou. A po zkušenostech s policií z 

předchozích let ani nemají vůli podobné případy řešit.
27 Pro 2021 @ 09:17 AM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2021 19:10:00 Praha 14 V ulici, která se nachází nad rybníkem. Vyplašené vodní ptactvo létalo nad sídlištěm. Policii po zkušenosti z předchozích let nemá cenu volat, vymlouvají se, že pachatele stejně nenajdou.

27 Pro 2021 @ 09:12 AM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2021 18:25:00 Centrální park Černý 

Most

Praha 14  Městkou policii po zkušenosti z předchozích let nemá cenu volat. Bylo mi řečeno, že než na místo dojedou, nikdo tam už nebude...

26 Pro 2021 @ 23:20 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 0:03:00 obec Kraj Vysočina Náš malý pejsek se vždy zbytek noci protřese strachy, ráno pak po vesnici obvykle hledáme ztracené kočky, či jiné pejsky bezohledných majitelů co je třeba i táhnou k místu odpalování



26 Pro 2021 @ 22:18 PM Na území hl. 

m. Praha

26.12.2021 23:05:00 Radlická Praha 5 Někde v okolí se odpalovala zábavní pyrotechnika, psi se báli a schovali se v bytě.

26 Pro 2021 @ 22:16 PM Na území hl. 

m. Praha

26.12.2021 19:15:00 park Mrázovka Praha 5 Ohňostroj se odehrál někde v okolí parku, nicméně rány byly dost hlasité, psi se báli, někteří se schovali, bylo to během vycházky už podruhé.

26 Pro 2021 @ 22:15 PM Na území hl. 

m. Praha

26.12.2021 18:45:00 park Mrázovka Praha 5 Policii jsem nevolala, nebylo jasné, kde přesně ohňostroj je. Psi se opět báli, jeden se schovával a čekal, až se situace uklidní.

26 Pro 2021 @ 18:46 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

26.12.2021 19:39:00 Olomouc Olomoucký kraj Hlučné petardy, naši psi mají psychické problémy, epileptické záchvaty.

26 Pro 2021 @ 11:44 AM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 20:00:00 Komořany Praha 12 Praha 4

25 Pro 2021 @ 18:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2021 19:40:00 Olomouc Olomoucký kraj Olomouc nemá vyhlášku o zákazu pyrotechniky. Jen o porušování nočního klidu, takže si může každý odpalovat co chce 😡

25 Pro 2021 @ 17:28 PM Na území hl. 

m. Praha

25.12.2021 17:45:00 Strašnice parkoviště 

u Billy

Praha 10 Máme dva psy a ty tím velice trpí a mají z toho psychické problémy a bojí se už chodit ven. Petardy se tu odpalují už skoro týden, několikrát denně. Sousedce včera utekl pes ze zahrady. Důvod odpalování je neohleduplnost a hloupá zábava. Druh pyrotechniky neznám, ale jsou to 

opravdu velké rány, že není slyšet ani televize. 
25 Pro 2021 @ 13:40 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

25.12.2021 14:20:00 u Brna Jihomoravský kraj Odpalovani petard jako zabava pubertaku. Samozrejme posilnenych drogami. Klasika dnesni doby..

24 Pro 2021 @ 18:26 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 19:24:00 Ženské domovy Praha 5 Policii jsem nepřivolala, protože nevím, kde přesně se ohňostroj odehrává. Dva z mých psů se hodně bojí a schovávají se.

24 Pro 2021 @ 18:19 PM Na území hl. 

m. Praha

24.12.2021 19:10:00 Praha 4 Jedna obrovská rána přímo mezi paneláky, kde se ramus hrozně násobí. Já jsem se strašně lekla. Moji psi zrovna pili a úplně se vyvěsili, teď se k miskam ani nechtějí přiblížit.

24 Pro 2021 @ 17:18 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 18:15:00 Mělník Středočeský kraj

24 Pro 2021 @ 16:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 17:20:00 u Vltavy, u lesa. Středočeský kraj Velmi často jsou slyšet silné detonace z rachejtlí a jiné pyrotechniky po celý rok, kolem vánoc obzvlášť. Bydlím u lesa a normálně je slyšet plno ptáčků. po pobavení se několika hlupáků, ptáci jako když vymřou, po silvestru nejsou vidět ani slyšet celý den. Přes les nelze určit místo.

24 Pro 2021 @ 10:04 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

24.12.2021 0:00:00 Praha 4 Středočeský kraj



22 Pro 2021 @ 16:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2021 17:47:00 obec Moravskoslezský 

kraj

Někdo zas odpaloval dělobuchy kdesi dole ve městě, opět to vystrašilo kočky v bytě. Trvalo to ale jen krátce, takže se nedalo zjistit, kdo to prováděl.

22 Pro 2021 @ 13:34 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

22.12.2021 14:20:00  Ostrava,  okolí Moravskoslezský 

kraj

Mám jorkšíra a při každém odpalu se začne třepat a skáče do vany, kde se třepe.Trikrat po sobě výstřel s přestávkami cc a 5min.Někdo zkouší petardy, ale je to kousek dál, než bydlím, podle hlučnosti petardy.

21 Pro 2021 @ 19:54 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

18.12.2021 17:18:00 u Nisy Liberecký kraj Odpalování zábavné pyrotechniky 19.12.neskončilo,je to každý den navečer do dnes. Mám fenku a již 4 den máme naprosto vyděšeného psa...veškerá snaha ho ovlivnit nepomáhá, máme zkažené večery i kus noci...pořád se klepe!

21 Pro 2021 @ 07:37 AM Na území hl. 

m. Praha

20.12.2021 21:25:00 Háje Praha 4 Kazdy den od zacatku prosince tady v okolí odpaluji petardy a delobuchy 🙈🙈🙈🙈🙀🙀🙀🙀🙀

21 Pro 2021 @ 05:01 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

16.12.2021 22:00:00 Kutná Hora Středočeský kraj

20 Pro 2021 @ 16:19 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

20.12.2021 17:16:00 Uh. Brod, Zlínský kraj Pri ukonceni ohnestroje jsem zaslechla policejni sirenu. Video bylo moc velke pro vlozeni. Asi triminutovy ohnostroj. Psi kteri zrovna byli v parku pod penzionem vydeseni.

20 Pro 2021 @ 10:58 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.12.2021 18:20:00 Zlín Zlínský kraj

20 Pro 2021 @ 10:56 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

19.12.2021 18:36:00 Zlín Zlínský kraj

19 Pro 2021 @ 17:53 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

19.12.2021 18:50:00 Mníšek pod Brdy Středočeský kraj Cca 5 minut trvající použití zábavné pyrotechniky v residenční části města 

19 Pro 2021 @ 15:13 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

19.12.2021 15:50:00 malé město Zlínský kraj Dvě rány, pravděpodobně petardy. Můj pes opět ocas mezi nohama, psi v okolí začali štěkat.

18 Pro 2021 @ 21:52 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

18.12.2021 21:45:00 Děčín Ústecký kraj Naše kočky se bojí a zalezly do uložného prostoru peřiňáku do peřin byli tam skovaný všechny 3. A mě to vadí taky nedělá mi to dobře.

17 Pro 2021 @ 19:45 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2021 18:30:00 Uherský Brod Zlínský kraj Hlasité odpaly slyšitelné v domě i přes všechny zavřené okna.

17 Pro 2021 @ 19:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

17.12.2021 16:30:00 Uherský Brod Zlínský kraj Pes na procházce vyděšený. Rány v dálce, ne moc hlasité.



17 Pro 2021 @ 19:14 PM Na území hl. 

m. Praha

16.12.2021 18:00:00 oblast Ďáblic, poblíž 

Javorové ul.; oblast 

Nuslí - Vyšehradu

Praha 8 záznam jsem nestihla

17 Pro 2021 @ 19:10 PM Na území hl. 

m. Praha

17.12.2021 20:03:00 oblast Podolí - 

Vyšehrad

Praha 4 dunění otřásalo okny směrem od Vltavy - Vyšehradu video jsem nestihla

17 Pro 2021 @ 08:59 AM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2020 23:59:00 Praha Praha 8 Všude možně v Praze 8, na zahradách, placech, v parcích asi nejvíce, na ulicích. Bydlely u nás kočky a ty se bály, krčily se, shovávaly...

16 Pro 2021 @ 21:21 PM Na území hl. 

m. Praha

08.12.2021 13:00:00 Hostivařský lesopark Praha 11 Zábavní pyrotechnika se odpaluje průběžně během celého prosince. Nejhorší dny jsou kolem Silvestra, o 31.12. už ani nemluvě. Je to šílené, požaduji úplný zákaz odpalování zábavní pyrotechniky. Děti se bojí a naši kočku zavíráme do koupelny :-((((((.

16 Pro 2021 @ 19:07 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

16.12.2021 20:00:00 Mníšek pod Brdy Středočeský kraj Cca 5 minut trvající "ohňostroj". Na úřední desce Města a zápisech z Rady města jsem nenašla žádnou informaci o tom, že by šlo o povolenou akci.

15 Pro 2021 @ 20:51 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

15.12.2021 19:00:00 Olomouc Olomoucký kraj Ohňostroj, někdo si jej odpaloval jen tak mezi paneláky. Mezi místními pejskaři velice neoblíbená zábava, hodně psů to snáší špatně. Další petardy či ohňostroj se spustil teď, ve 21:46. Čili jen dneska večer dva ohňostroje. Je to tu během roku tak 2x do měsíce a v prosinci v 

podstatě každý den několikrát. Nejen, že to otravuje a děsí zvířata, ale je to otravné i pro lidi. Policii nevolám, než by dojeli, už je po všem. Tím nechci říct, že by nereagovali, ale je tu těžké i přesně určit, odkud je to odpalováno.
15 Pro 2021 @ 20:23 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

15.12.2021 21:21:00 Opava Moravskoslezský 

kraj

Ohňostroj Pes štěká a bojí se

15 Pro 2021 @ 18:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 16:00:00 Děčín Ústecký kraj Na sídlišti  bují pyrotechnika už od začátku prosince, časy jsou různé, tento uvedený je skutečný, když jsem se tam vyskytla. Příbuzná tam bydlí a ví, že je to během prosince na denním pořádku. Příště vyfotím, natočím…

15 Pro 2021 @ 17:43 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

15.12.2021 18:19:00 obec u Rakovníka Středočeský kraj Vyděšení naši oba dva psi které máme doma. starší ze psů se začal třást, mladší začal zuřivě štěkat a potom se schoval pod stůl, kde zvracel. Drůbež kterou máme byla už zavřená v kurníku, ale i přesto při následné kontrole vystresovaná a namačkána v jednom rohu ( všude peří). 

Ptáci co spí u nás na vysokém smrku vyděšeně zvlétli a jeden skoro narazil do okna. Otrval cca 5 minut , zřejmě zkouška na Silvestrovskou noc. Představenstvo naší obce ( která je s větší části tvořena rozsáhlým starým parkem plným velkých vzrostlých stromů, kde hnízdí plno 

druhů ptactva a u kterého je i větší vodní plocha , kde v rákosí nocují kachny divoké) každoročně pořádá Novoroční ohňostroj, který trvá cca30 -40 minut.
15 Pro 2021 @ 14:58 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2020 0:00:00 Střížkov - Prosek 

park (na místě, nad 

hřištěm, kde se 

griluje apod.) - mezi 

domy!

Praha 9

15 Pro 2021 @ 12:29 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.11.2019 16:30:00 obec Zlínský kraj Při odpalování zábav. pyrotechniky skupinou výrostků asi 120 m od domu se pejsek polekal a utekl, i když jsem ho volala a hledala v širokém okolí, tak jsem ho nenašla Naštěstí se sám v noci vrátil, celý vyděšený a roztřesený. Všeobecně na silvestra je to velmi stresující a šokující 

jak pro zvířata- pes, kočka- (uklidňující léky od veterináře), tak pro ptactvo. Na krmítku ráno 1.ledna žádní ptáčci , jinak tak 15 různých ptáčků naráz. Průměrně. Měla by v médiích zaznít nějaká sofistikovaná kampaň proti.
14 Pro 2021 @ 21:33 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.12.2021 17:00:00 Děčín Ústecký kraj Vedle sídliště je lesopark, kde omladina zapaluje petardy a ještě silnější “dělobuchy”. Lekne se v tu chvíli opravdu hodně i dospělý člověk, natož všechna zvířata, která tam žijí. Náš roční pes se jich začal také bát a je z toho celý den ve stresu.

14 Pro 2021 @ 21:12 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 23:30:00 Brno Jihomoravský kraj Jedná se o každoroční silvestrovské odpaloavání pyrotechniky. Policii jsem nevolala, odpalování pyrotechniky bylo v celém okolí viditelném z mého bytu. Musela bych udat prakticky celé Brno. Zvířátko v současné době nemám. Ale dřív moje dvě kočičky se každý rok před půlnocí 

31.12. schovaly pod kuchyňskou linku, krčily se ustrašeně těsně vedle sebe a aspoň hodinu jsem u nich vždycky byla, tiše na ně mluvila a hladila je. Pod linkou pak zůstávaly minimálně 2 hodiny po půlnoci, i když už nastal klid. Bylo zřejmé, že ze strachu zadržely i potřebu čůrání, 

protože po opuštění úkrytu šly vždycky hned na kočičí záchůdky.



14 Pro 2021 @ 20:20 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.12.2021 0:00:00 Plzeň Plzeňský kraj Zdravím, loňskou zimu jsem si poctivě zapisoval použití pyrotechniky u nás na sídlišti. Výsledek máte v příloze. Doufám že taková informace pomůže v argumentaci. Letošní zimu si už zapisuji také, bude to dost podobné.

14 Pro 2021 @ 19:08 PM Na území hl. 

m. Praha

31.12.2020 0:00:00 Praha Praha 2 Moje kocka ma strach,schovava se pod posteli, pro me to neni oslava noveho roku, ale kazdorocni obava o kocku,ktera nechape,co se deje.V minulosti mi zemrelo behem odpalovani rachejtli morce, dostalo infarkt vlivem strachu.

14 Pro 2021 @ 17:50 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 17:00:00 Poříčany Středočeský kraj

14 Pro 2021 @ 17:13 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.12.2021 18:11:00 Mladá Boleslav Středočeský kraj Z dálky jsem viděla jak odpaluji ohňostroj někde dole ve městě. Ale musím říct, že byl krátky, asi 5 vteřin. Mam 2 kočičky, samozřejmě je to opět hrozně vyděsilo. Důvod opalování netuším.

14 Pro 2021 @ 16:21 PM Na území hl. 

m. Praha

14.12.2021 16:45:00 Ruzyně Praha 6 Rány byly slyšet u mohyly. Můj pes se bojí nadměrného hluku a používáme na to Bachovy kapky. Její reakce je pořád stejná nevidí nevnímá a táhne mě domů aniž by se stihla vyvenčit

14 Pro 2021 @ 16:10 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

14.12.2021 14:20:00 město Karlovarský kraj Petardy, pravděpodobně mladiství chlapci. Na ulici byl vidět kouř ještě poté, co zmizeli za rohem. Opakované rány petardami. Zde v této části města  je to běžný jev, že se tu střílí o adventu, na Štědrý den a pak až do silvestra, a ještě mnohdy i týden po něm, a to nepřetržitě. Je 

to k uzoufání. Viděla jsem je z okna a nestihla jakkoli zasáhnout.
14 Pro 2021 @ 15:42 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2020 20:00:00 Litoměřice Ústecký kraj Mé zvíře dostalo strach a mělo tendenci utéci. Naštěstí jsem ho měla na vodítku.

14 Pro 2021 @ 13:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.06.2021 22:00:00 obec Liberecký kraj K odpalování dochází několikrát ročně: lidé tak slaví narozeniny, zejm. dětí a nedělá jim problémy odpalovat v noci, kdy už někteří z nás potřebují spát. Pak se odpaluje na  pouť tj. koncem srpna kolem půl deváté večer a samozřejmě Silvestr a i Nový Rok - to jsme tady jako na 

válečné frontě. To, že zde žije množství hospodářských zvířat, vč. koní na celoroční pastvině a samozřejmě divokých zvířat a ptáků, s tím si nikdo hlavu neláme. Naše kočka se doma i za zdmi rozhodně bojí a utíká pod gauč. Rozmluva se sousedy je marná. Nechápou to.
14 Pro 2021 @ 08:23 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.12.2021 21:18:00 Ostrava - Poruba Moravskoslezský 

kraj

V okolí mého bydliště lidé odpalovali větší petardy a jinou pyrotechniku. Zvířata byla vystresovaná a vystrašená. Pyrotechniku odpalovali kousek od lesa a obydlené zóny. Policii již nehlásím, jelikož se tato situace nikdy neřešila ani dříve ani teď. Několikrát policii volali sousedé a 

nepřijeli nebo přijeli za delší časový úsek.
14 Pro 2021 @ 07:22 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.12.2020 18:00:00 obec, chatová 

osada

Jihomoravský kraj Tyto odpaly naši sousedé dělají v průběhu celých svátků, začnou již okolo Vánoc a pokračují až do Silvestra. Pouští to přímo u svých domů/chat, které se nachází jen asi 10m od lesa, kde žije spousta divokých zvířat v oboře i mimo ni. Před přivolanou městskou policií (zavolala 

jsem ji já) se dotyční schovali do domu, poté přece jen otevřeli a celou situaci se snažili otočit ve svůj prospěch. Policie mi řekla, že toto by měla upravovat místní vyhláška a že se mám obrátit na obec. Tyto potíže se opakují rok co rok, loni to dokonce vygradovalo tím, že se jedna 

z aktérek natolik opila, že skoro 2hodiny vykřikovala na souseda před domem, sprostě, útočila slovně na něho i jeho děti a psa, pak lomcovala s brankou, audio záznam mám nahraný na svém mobilu. A to nemluvím o našich zvířatech doma (máme jich 9), ty jsou z toho pokaždé 

špatní, ale jsou pod naším dohledem, pohlídáme si je. Jedná se mi hlavně o ty toulavé a volně žijící, kteří tím musí velmi trpět. Toto je tedy svědectví z bezprostřední blízkosti našeho bydliNechápu, proč je pyrotechnika povolená, aby nějací retardovaní jedinci omezovali velkou 

část společnosti, zvířata a celou planetu. Jedná se o ome
14 Pro 2021 @ 06:42 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 16:09:00 obec Moravskoslezský 

kraj
14 Pro 2021 @ 06:38 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 17:00:00 Liberec Liberecký kraj Čas i datum je orientační. V podstatě odpalují od konce listopadu každý den, když se setmí. Kdysi jsem volala MP, když to bylo extrémní, tak jim domluvila, ale bydlíme na sídlišti, takže každý mlátí, jak se mu zachce. Máme psa a kočku. Psa téměř nedostanu ven, když je tma. 

Kočka vidí, že se toho bojí, takže to začíná přebírat také. Většinou se jedná o petardy a dělbuchy.
14 Pro 2021 @ 06:15 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

27.11.2021 16:00:00 Krakonoše Liberecký kraj



14 Pro 2021 @ 05:15 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 17:00:00 Šumperk Olomoucký kraj Už týden jde slyšet ohňostroj poblíž Šumperk. Nelze specifikovat kde, slyšíme ho v Šumperku, ale nevidíme ho.

14 Pro 2021 @ 04:59 AM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.12.2021 17:30:00 Plzeň Plzeňský kraj

13 Pro 2021 @ 20:58 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2021 20:30:00 obec, Lhota Jihomoravský kraj Ohňostroje tu byly celý víkend.... A vždycky do silvestra ještě o víkendech vždy bývají...

13 Pro 2021 @ 20:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2021 18:00:00 Trhové Sviny (v 

blízkosti - 

nedaleko 

benzínové stanice)

Jihočeský kraj Mám k dispozici sledovat hned několik zvířat - kočky- 2 doma a 3 venkovní přistěhovalecké + sousedův pes venku Všechna zvířata jsou tak vyděšená, že se snaží schovat či někam zalézt- utéci. Přivázaný sousedův pes začne nejprve štěkat následně pískat a pak zcela ztichne...... - 

zábavní pyrotechnika škodí všem zvířatům! Oslava - ohňostroj....
13 Pro 2021 @ 19:59 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 0:00:00 Trebic Kraj Vysočina K odpalovani dochazi v prubehu celeho prosince a zacatkem ledna. Nas pes musi brat leky na uklidneni, jednou nam i utekl, kdyz zacatkem prosince zacal nekdo odpalovat petardy na psim vybehu.

13 Pro 2021 @ 19:23 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 0:59:00 obec Středočeský kraj V naší obci se házením petard a střelbou různých převážně hlučných světlic baví desítky buranů, a to už od Vánoc. I v průběhu roku tak slaví různá svá výročí. Na Silvestra náš pes, byť zavřený v domě a na práškách, leze po stěnách a je úplně nepříčetný, kočku většinou několik dní 

nevidíme. Je to naprostá zhovadilost a jeden z projevů tupé bezohlednosti, která jakoby vadila jen nám... Kdybychom volali policajty kvůli ohňostroji či petardám u štědrovečeního stolu tak se nám vysmějí a pošlou nás do blázince. Takový je to tady rázovitý kraj, pár kilometrů do 

Prahy... Děláte záslužnou věc. Jedné řešení je zákaz prodeje, ale to bude samozřejmě narážet na zájmy zhovadilých prodejců. Argument, že pak si budou pitomečci výbušniny vyrábět doma a utrhá jim to prsty je asi tak ubohý, jako kdyby stejně argumentovali třeba u volného 

prodeje tvrdých drog.
13 Pro 2021 @ 19:20 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 0:00:00 Pardubice Pardubický kraj Již několik let vidím na zvířatech, jak trpí okolo silvestra a já osobně také nemám tyto věci ráda. Bylo by velmi dobré, pokud by se s tím dalo něco udělat.

13 Pro 2021 @ 18:59 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

09.12.2021 18:30:00 Brno, Bratislavská, 

Cejl a Přadlácká

Jihomoravský kraj Několik rómských nezletilých házeli po kolemjdoucích z ‘legrace’ petardy. Při konfrontaci utekli.

13 Pro 2021 @ 18:36 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 19:35:00 Tlumačov Zlínský kraj Bez důvodu, Kocour utekl

13 Pro 2021 @ 18:28 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 21:00:00 Uherský Brod Zlínský kraj Ohňostroj jsme pouze slyšeli z domu. Pes i kočky vyděšené.

13 Pro 2021 @ 17:56 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

20.12.2020 16:00:00 Zbraslav u Brna Jihomoravský kraj Podle zvuku to byli hlavně petardy,Pejsek se mohl samozřejmě uštěkat.Nepochybuji o tom že i veškeré ostatní zvířatka jsou ze zábavní pyrotechniky k smrti vyděšená a navíc pokud je nějaké zvířátko poraněno nebo dokonce uhyne tak to je hodně smutné.Policii jsme zatím 

nepřivolali a jelikož se každým rokem agrese stupňuje plus nám tady k tomu všemu školáci už třetí rok házou od oken všechno možný, tukají a mlátí nám na okna, ze srandy nám zvoní na domovní zvonek a v teplých obdobích roku nás pro změnu obtěžuji ježděním na 

skateboardech a kolech na chodníku pod oknem, tak je dost možné že letos na na ty znudeny parchanty policii přivoláme.A důvod tohoto hnusného bezohledneho agresivního chování - já osobně se domnívám že ten důvod je nuda a provokace. Ps: prosím prosaďte zákaz veškeré 

zábavní pyrotechniky to by bylo ideální.Zvířátka a příroda za nic nemůžou a bohužel trpí i tak dost vinou zlých nenechavych bezohlednych lidí.Děkujji, milovnice přírody a zvířátek.
13 Pro 2021 @ 17:33 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2021 21:38:00 město Ústecký kraj V naší čtvrti na Děčíncku se odpaluje během celého roku, většinou soboty.

13 Pro 2021 @ 16:56 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 18:00:00 město Moravskoslezský 

kraj

K odpalování na území města Havířov dochází pravidelně každý rok, a to od druhé poloviny listopadu. Každý rok je to horší a horší, cílem není vyvolat barevné efekty, ale pouze co nejvíce bouchnout. Rány lekají mě, natožpak zvířata. Policie ve městě je netečná i k jinému 

protiprávnímu jednání, natož k tomu aby postihovala odpalování.



13 Pro 2021 @ 16:48 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

04.12.2021 13:40:00 obec Plzeň-jih Plzeňský kraj Je naprosto běžnou záležitostí, že s příchodem Mikuláše se průběžně bouchají petardy až do Silvestra a ještě x dní po Silvestru!!!! Něco strašného, otravuje to nejen nás lidi, ale hlavně zvířata!!!!! Obce jsou obklopeny lesy, je to totální bezohlednost a už by to mělo být konečně 

zakázáno. Kdo to dělá? Samozřejmě bezmozci, kterým je utrpení druhých lhostejné.
13 Pro 2021 @ 16:41 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

11.12.2021 17:00:00 Mirošovice u 

Prahy , nad 

rybníkem

Středočeský kraj Dobrý den, policii jsem nepřivolal, ohňostroj byl k mému překvapení posvěcen naším starostou. Nejen , že mně to překvapilo v této době kdy se všude už ohňostroje zakazují a ruší, ale navíc mimo Silvestra a Nový rok, navíc si vybrali místo přímo nad rybníkem blízko lesa, když 

jsem se ozval na naše stránky, tak jsem samozřejmě byl za kverulanta co chce lidem zkazit zábavu. Občané  mi nezapomněli připomenout, že ohňostroj se zde odpaluje už 10 let, tak proč by na tom měli něco měnit. Mám zvířata , psa drůbež atd, kteří jsou z toho vždy vyplašení, a 

to si ani nedovedu představit co zvěř v okolních těch málo lesích jestli se tomu dá tak vůbec říkat, po tom co je zde půlka vykácena kvůli kůrovci.
13 Pro 2021 @ 16:34 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

06.12.2021 17:15:00 Prachatice, 

náměstí, ulice

Jihočeský kraj

13 Pro 2021 @ 16:27 PM Na území hl. 

m. Praha

13.12.2021 15:10:00 Sídliště Bohnice Praha 8 Zvířata reagují vystrašeně, krčí se doma v koutě. Hodina a minuta je záznam 1 petardy, denně je jich tu ovšem vyboucháno kolem 30. Kdykoli se zvířata zmátoží, zazní další rána. Policii voláme ve dnech, kdy je aktivita větší, protože nám to samotným je trapné otravovat tísňovou 

linku každý den. Jak policie zasáhla - těžko říct, operační důstojník vždy přislíbí vyslat hlídku. V této lokalitě by rozhodně chtělo častější kontroly, protože velice často souvisí odpalování s pitím alkoholu a užíváním lehkých drog nezletilými.
13 Pro 2021 @ 16:26 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

09.12.2021 18:00:00 Tachov Plzeňský kraj Toto byl první den, kdy jsme zaznamenali odpalování pyrotechniky, poté jsme slyšeli i druhý den a to rovnou dvakrát a poté i v sobotu v okolí 

13 Pro 2021 @ 16:24 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

09.12.2021 1:01:00 Jihomoravský kraj sprostý komentář, odstraněn

13 Pro 2021 @ 16:14 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

10.10.2021 20:00:00 Usti nad labem Ústecký kraj Dlouhotrvajici velky ohnostroj ve verenich hodinach cca 200m od zoo. Usti nema!!!zadnou vyhlasku upravujici pouziti zabavni pyrotechniky ani pres nalehani obcanu. Vzdy se vse zahraje do autu. Udajne (na fb) se jednalo o oslavu narozenin a ti, kteri se ozvali proti, jsou priznivci 

zesmesnováni, slovne napadani a jsou jim prehdazovane argumenty, ze to jednou vydrzi a jejich psi udajne kaleji na chodnik a jim to take vadi. Nikdo zde toto neresi, mrtve ptaky, zvirata po autonehodach, urazy zvirat v panice. Lidi totalne ztratili moralku a chovaji se tak, ze oni 

muzou vsechno a nemusi nic. Ten b9rdel nekomentuji, to si pani tvorstva po sve zabave jaksi uz neuklidi. Ohnostroje nebo petatdy jsou pousteny nekontrolovane od listopadu do puli ledna, ale i v bezny rok a tudiz se na zabezpeceni zvirat nelze nijak pripravit. Je jim tak 

zpusobovana umyslne ujma na zdravi. Resila jsem s policii, pry ma byt ohnostroj povolen. Nikoho hned nikdo nechyti, to by musela byt hlidka v ten moment na miste.
13 Pro 2021 @ 16:04 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 13:00:00 Choceň Pardubický kraj Náš pes se bál a museli jsme s ním jít ihned domů.

13 Pro 2021 @ 16:02 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 17:20:00 Mladá Boleslav Středočeský kraj

13 Pro 2021 @ 15:54 PM Na území hl. 

m. Praha

12.12.2021 21:00:00 Bohnice Praha 8 Můj pes se začal klepat a byl vystrašený ještě dlouho po odpalu

13 Pro 2021 @ 15:46 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 0:01:00 obec Jihočeský kraj Můj pes se bojí. Důvod Nový rok.

13 Pro 2021 @ 15:20 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 14:40:00 Děčín Ústecký kraj

13 Pro 2021 @ 15:16 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

05.12.2021 16:30:00 obec Jihomoravský kraj Zdravím , jsem odpůrce ohňostrojů , i " zábavní pyrotechniky " už od malička , tohle se u nás děje neustále. Foto bohužel nemám ,byla jsem v práci syn mi volal , že pes měl šok.



13 Pro 2021 @ 15:09 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

30.10.2021 22:20:00 obec u Vysokého 

Mýta

Pardubický kraj Nepravidelný sled odpálených petard v rozpětí mezi cca 21 a cca 22:20. Po minulé zkušenosti s nefunkčním zásahem policie jsem volal hlídku až po desáté hodině, s tím, že tedy při buzení našich malých dětí podle zaslechlých útržků hovorů podnapilými spoluobčany (mimo jiné 

se předbíhali, kdo bude platit pokutu) nemám před desátou žádná práva, jichž bych se mohl dovolat. Opět, hlídka přijela kolem půl dvanácté, zvonkem děti probudila znovu a se slovy, že s tím nemůže nic dělat, se tam prý šla podívat.
13 Pro 2021 @ 15:04 PM Na území hl. 

m. Praha

13.12.2021 20:00:00 Praha Horní 

Měcholupy

Praha 15 Naše kočky, ač v bezpečí domova zalézají do koupelny a skříní co nejdále od oken, kde s nimi v podstatě trávím kus noci, protože se velmi bojí. Situace se tu opakují i během roku, ale Silvestr je vždycky náročný. Chudáci zvířata žijící v poli mezi námi a Uhříněvsí, kde to vždy tříská 

do noci. A kolem je silnice, raději nedomýšlet.
13 Pro 2021 @ 14:57 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

28.10.2021 21:15:00 obec u Vysokého 

Mýta

Pardubický kraj Abnormálně silné (světelné efekty na nebi, nejen petardy) detonace ve třech cca minutových odpalech v cca pětiminutových intervalech v obydlené oblasti. Vyplašení sovy, která u nás hnízdila na borovici. Policii jsem kontaktoval, ta ovšem přijela až pozdě v noci, kdy už se nic 

nedělo.
13 Pro 2021 @ 14:15 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 18:30:00  město Moravskoslezský 

kraj

Někdo odpaloval ohňostroj zhruba v centru města a celý proces trval asi 5 minut, takže se dalo stěží zachytit něco bližšího. Po celou dobu však kočky v mém bytě byly vystrašené a zalézaly pod postel. Tyto jevy se tu vyskytují koncem roku poměrně často, takže je budu 

zaznamenávat do formuláře asi pravidelně. Na SIlvestra je to obrovské trauma pro kočky, pro mého křečka džungarského i pro okolní ptactvo, které tu krmím v krmítku na balkoně. Přezimují tu sýkorky a hrdličky, tak si umím představit, jaké zážitky pro ně je silvestrovská noc - 

alespoň tady se loni odpalovalo několik stovek rachejtlí a různých dělobuchů a trvalo to několik hodin - nepřetržitě.
13 Pro 2021 @ 14:10 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

13.12.2021 0:00:00 Pěnčín Olomoucký kraj denně od začátku listopadu.......

13 Pro 2021 @ 14:06 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

31.12.2020 0:00:00 obec Středočeský kraj naší psi byli s námi zavření doma, naprosto vystresovaní, omítající ještě 2. den vylézt ven, odpalování začalo už před Vánocemi, argumenty odpalujících - s tím se musí počítat :(

13 Pro 2021 @ 14:00 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

12.12.2021 19:22:00 Hradec Králové Královéhradecký 

kraj
13 Pro 2021 @ 13:58 PM Na území hl. 

m. Praha

12.12.2021 18:00:00 Plecharna Praha 9

13 Pro 2021 @ 11:54 AM Na území hl. 

m. Praha

11.12.2021 18:00:00 odpalování a dunění 

jsme slyšely z větší 

dálky, oblast Ládví - 

Ďáblic

Praha 9 záznam nemám

13 Pro 2021 @ 11:46 AM Na území hl. 

m. Praha

10.12.2021 18:15:00 mezi Nuslemi a 

Prahou 2

Praha 2 video záznam zdálky mám

11 Pro 2021 @ 18:16 PM Jinde, ve 

zbytku ČR

28.11.2021 17:30:00 město Ústecký kraj Bohužel čas ani datum jsem neuvedla, jelikož toto se děje po cely rok. Při oslavě narozenin a jiných oslav a o Silvestru a rozsviceni stromku na první adventní neděli. Je smutné, ze ani radní na toto neslyší a i nadále se s velkou slávou střílí rachejtle. Tohle musí skončit. Děti se 

doma i v kočárku budí leknutim a není žádný postih pro ty, co vám za zády hodí delobuch. Já bych těm nevychovancům dala na prdel, ale v ten moment mate žalobu na krku od nezodpovednych rodičů.
8 Pro 2021 @ 16:24 PM Na území hl. 

m. Praha

08.12.2021 16:00:00  Michle Praha 4 bouchací kuličky nebo petardy

6 Pro 2021 @ 15:48 PM Na území hl. 

m. Praha

06.12.2021 21:00:00 Palackého náměstí Praha 2 vodní ptáci u Vltavy/na řece jsou vyděšení


