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

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

dochází k výtržnictví.  

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

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

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

inspekce životního prostředí 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sodík, nikl, železo, kadmium,… 

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

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

 

Formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky: do něj lze vyplnit údaje o odpalování a uvést např., jak reagují 

zvířata, zda-li mají ona i Vy zdravotní potíže, zda-li byla přivolána policie a další. Údaje použijeme anonymizované při 

jednání se zákonodárci o ukončení prodeje a použití nejhorších kategorií venkovní tzv. zábavní pyrotechniky.  

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

 

Pyrotechnika ubližuje a zabíjí je krátké video uvádějící hlavní důvody škodlivosti odpalování:  

YT spolecnostprozvirata.cz 

https://youtu.be/q6yOhKpOSJY  

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

NEODPALUJEME PYROTECHNIKU 

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


DODRŽUJEME ZÁKONY 
O SVÁTCÍCH ZAPÁLÍME VENKU JEN PRSKAVKY 

  

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:  

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

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

na ochranu zvířat nebo Městskou policii 156. 

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

zkuste místní útulek, obec nebo Policii ČR. 

 
www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 
 

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

 

 

SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA 
Praha 4 Michle, 140 00 

s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz 

dita.m111@seznam.cz 

www.spolecnostprozvirata.cz, www.stoptransport.cz 

https://www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz 

IG společnost pro zvířata 

YT spolecnostprozvirata 
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