
  
 
provozovatelům zařízení 
 
 

 
 
NEODPALUJTE, PYROTECHNIKA UBLIŽUJE A ZABÍJÍ, JE ZAKÁZÁNA 
 

Vážení provozovatelé,  
odpalování tzv zábavní pyrotechniky, ohňostrojů, je zakázáno, po celý rok, včetně 31. prosince.  
Pouze díky neznalosti zákonů a bezohlednému lidskému chování jsou zvířata, lidé a příroda vystaveni 
utrpení z celoplošného bombového útoku a explozím v průběhu roku.  
Žádáme Vás, abyste tzv. zábavní pyrotechniku neodpalovali, ani odpalování neumožnili Vašim zákazníkům. 
Děkujeme. 
 
 Zákony, které jsou při odpalování porušovány celoročně, 24/7, včetně 31. prosince:  
- zákon 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptactva a chráněných živočichů), svědci mohou vše zdokumentovat, 

přivolat policii, aby škodlivé protiprávní jednání ukončila a dále věc řešit s Českou inspekcí životního prostředí 

- zákon 246 na ochranu zvířat proti týrání (psychické a fyzické týrání, působení utrpení zvířatům uvnitř a venku), po 

zásahu policie, ukončení protizákonného jednání, mohou svědci věc dále řešit s Krajskou veterinární správou 

- zákon o ochraně vod, zákon o myslivosti (rušení zvěře), občanský zákoník (porušování práv sousedů na klid), zákon 

o ochraně veřejného zdraví (hluk, znečištění ovzduší), zákon o požární ochraně 

- zákon o přestupcích, zákon o některých přestupcích (odpalování je výtržnictvím 24/7, a rušením nočního klidu), 

přivolaná policie ukončí škodlivé jednání, uloží pokuty 

Žádný zákon neuvádí, že odpalování venkovní tzv. zábavní pyrotechniky je na 31. prosince umožněno. Není 

umožněno. Jedná se o celoplošné porušování výše uvedených zákonů. Pokud obec nebo  město přijalo vyhlášku 

omezující odpaly z. pyrotechniky, je vyhláška podřízená zákonům, i když uvádí výjimku na 31. prosince.  

Zvířata trpí venku i uvnitř při každém odpalu. Zvířata venku zažívají paniku a děs, mnoho jich uhyne hned kvůli 

explozím, nárazům do překážek v panice, další umírají následkem šoku, vyčerpáním, úrazům... pouze o promile 

těchto případů se dozvíme. Mrtvá zvířata nebo zraněná zvířata jsou v křovinách, ve stokách, v příkopech, v kanálech, 

ve vodě, sežrána dalšími zvířaty apod. 

Ve videích Důsledky pyrotechniky mluví odborníci a zachránci zvířat o tom, jak pyrotechnika zvířatům škodí. Škodí  i 

lidem a životnímu prostředí. Ve videu Pyrotechnika ubližuje a zabíjí uvádíme hlavní souhrn problému. 

https://www.youtube.com/@spolecnostprozvirata 

Další informace a Petice www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 

včetně Formuláře o odpalování, kam lidé uvádějí svá svědectví odpalů a jak negativně ovlivnili zvířat, je a jejich okolí.  

 

S pozdravem  

Dita Laura M.  

statutární zástupkyně, Společnost pro zvířata 

s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz 

 

doplnění: 

Co se děje se zvířaty při explozích? Trpí venku i uvnitř. 

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

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

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

Vodní ptáci, dezorientovaní, přistávají na silnici, lesknoucí se jako vodní plocha. Často odtud již nedokáží vzlétnout. 

https://www.youtube.com/@spolecnostprozvirata
http://www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro


Při explozích jsou v šoku i zvířata na pastvinách a zavřená na farmách. Hrozí zmetání (potrat u zvířat), zastavuje se 
tvorba mléka nebo snášení vajec. Vysoký stres je může vyčerpat.  
Kočky utíkají a hledají úkryt. Schované zůstávají hodiny, i dny.  Většina psů se odpalů bojí. Jsou-li na volno, utíkají 
zděšení pryč. Nemusí se již vrátit. Uvnitř pes hledá úkryt, třese se strachem. Odmítá jít ven.  
Výbuchy mohou zasáhnout ptáky, netopýry a noční hmyz přímo v ovzduší. Vyděsí zvířata přebývající na stromech a 
ve stromech. Hibernující zvířata mohou být explozemi a hlukem probuzena ze zimního spánku.  
 
Trpí lidé. Tzv. zábavní pyrotechnika děsí lidi nedobrovolně zatažené do odpalování. Trauma a šok mají lidé, kteří musí 
odstřely a výbuchy nedobrovolně snášet, zážitek má negativní vliv na jejich zdraví (tělesné i duševní). 
 
Exploze emitují koktejl jedovatých prvků a to i u tzv. nehlučné pyrotechniky. Ty kontaminují přírodu, naše prostředí 

pro život včetně zeleniny a ovoce na zahradách; poškozují zdraví zvířat a lidí (vyvolávají astma, poškozují nervovou, 

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

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

sodík, nikl, železo, kadmium. 

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

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

Viz např.  

https://chmibrno.org/blog/2019/01/02/vysoke-koncentrace-suspendovanych-castic-v-dusledku-silvestrovskych-

oslav/ 

https://www.infoviz.cz/graphic.php?ID=113 

https://www.infoviz.cz/graphic.php?ID=225 

https://www.infoviz.cz/graphic.php?ID=226 

https://www.infoviz.cz/graphic.php?ID=228 

https://www.infoviz.cz/factographic.php?ID=34 

CHOVÁME SE SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ K PŘÍRODĚ, KE ZVÍŘATŮM A K OSTATNÍM 
NEODPALUJEME PYROTECHNIKU 

DODRŽUJEME ZÁKONY 
O SVÁTCÍCH ZAPÁLÍME VENKU JEN PRSKAVKY 
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