8. 1. 2022

PYROTECHNIKA A SILVESTR 2021
Děkujeme všem za podporu a vyplňování Formuláře o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky.
Na Silvestra 2021 popisujete několikahodinové odpalování pyrotechniky, od tmy 31. 12. do ranních hodin
1. 1., ze všech krajů České republiky. V Praze jsme zažívali to samé, na většině území města.
Plošné ohrožování životů a zdraví zvířat, případně lidí a ničení životního prostředí nelze nazývat oslavami. Zvířata
prožívají těžko představitelné utrpení. Některá volně žijící zvířata hynou skryta bez povšimnutí na následky zranění
nebo šoku. Domácí mazlíčci a tzv. hospodářská zvířata si často ze silvestrovského řádění odnesou dlouhodobé
následky, i přes snahy a opatření svých chovatelů (epileptické záchvaty, potraty/zmetání, přetrvávající stres ze tmy a
zvýšeného hluku, některá dokonce na následky šoku zahynou).
Stát ani policie nejsou schopny udržet pořádek a zastavit celoplošné výtržnictví.

Jediným řešením je úplný zákaz prodeje a používání tzv. zábavní pyrotechniky, a to všech kategorií pro
venkovní použití.
Společnost pro zvířata bude pokračovat v kampani Stop pyrotechnice.
Připravujeme:
- Žádost vládě a zástupcům parlamentních stran za ukončení prodeje a použití tzv. zábavní pyrotechniky
pro venkovní odpalování. Vyzveme další spolky a organizace zabývající se pomocí zvířatům, přírodě nebo
lidem, aby se k žádosti připojily.
- Petici vládě a parlamentu za ukončení prodeje a použití tzv. zábavní pyrotechniky pro venkovní použití.
- Žádost, formou petičního dopisu, prodejním řetězcům za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky pro
venkovní použití.
O všem budeme informovat příští týden.
Vaše svědectví a zkušenosti jsou velmi důležité.
Můžete je stále posílat, ve Formuláři nebo na email, uvádět i zdravotní potíže Vašich zvířat, případně i Vaše
ve spojení s pyrotechnikou. Anonymizované je zašleme vládě, zástupcům parlamentních stran a členům
parlamentu.
Uvítáme i tuto Vaši pomoc:
PODPOŘTE NÁS, DĚKUJEME

fota: mrtvá labuť nalezena v odpadcích ve Vltavě u Novotného lávky v poledne 1. ledna 2022. Z dálky patrné pohmoždění krku
pravděpodobně nárazem do drátů vedení, kterým se v panice z odpalování nestihla vyhnout. Přivolali jsme Městskou policii, aby
kadáver – mrtvolku odklidila.

Další alarmující zkušenosti ze silvestrovské noci zaslané Vámi do formuláře:
Jihomoravský kraj
„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 hrazením a zde jejich šílenství pokračovalo, vrážely do 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, ještě několik dní zjevně vykolejená a psychicky vyčerpaná. Podle mých zkušeností je pro koně obecně
největší problém odpalování petard po dobu delšího časového úseku – jeden ohňostroj by ještě poměrně dobře
rozdýchali, ale několikahodinové střílení je dostává do off stavu a jejich běs se zvyšuje a můžou se smrtelně zranit. V
případě březosti jsou časté potraty a staří koně to občas nezvládnou a Silvestrovskou noc nepřežijí v důsledku selhání
srdíčka. Nehledě na nebezpečí, když se prolámou hrazením a zraní ještě někoho jiného. Pes, kterého hlídal doma
manžel, se třepal a funěl jako po dostihu až do rána. A to mluvím o zvířatech, která si ohlídáme. Bydlíme ale u lesa a
odpalování na celých územích v našich končinách mi přijde jako týrání všech zvířat v dosahu.“
Moravskoslezský kraj
„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 koně, které jsem přes den nemohla mít přes neustále rány ve
výběhu, báli se, neustále nekontrolovaně 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 daňky. 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.“
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