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Silvestr 2021 – teror pro zvířata, lidi a přírodu 

„Apokalypsa“, „naprostá dekadence“, „teror“, „válka“ –  výrazy,  

které nejlépe vystihují konec roku 2021. 

I přes zákazy ohrožovat na životech a zdraví lidi, zvířata a ničit přírodu, které jsou stanoveny v mnoha 

zákonech, včetně zákazu výtržnictví, bylo období od setmění na 31. 12. 2021 do 2 – 3 h ráno na 1.  1. 2022 

jedním velkým terorem, v celé České republice. 

Po včerejší noci nám lidé do formulářů napsali: 
www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 

 
Jihomoravský kraj 

Odpalování bylo velmi hlučné, byly použity ty nejhlasitější formy tzv. "zábavní" pyrotechniky. Od půlnoci to 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 přes 70 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 

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 obce 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 dostatek zeleně. Je mi 

těch zvířat líto. Dnes se mi na krmítkách ještě ani jeden ptáček neobjevil. 

 

Olomoucký kraj, obec v horách 

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, slušně řečeno, 

naštvanosti. Důvodem odpalování je lidská blbost v kombinaci s tím, že lidé mají plno peněz a nevědí, co s nimi. 

 

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

Praha 8, odpalování u rybníka  

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. 

 

Praha 10 

Zvířátka vystresovaná zalezlá pod postelí, já jsem z toho taky nešťastná a už vůbec nechci myslet na venkovní 

zvířátka, je mi jich moc líto.!!! 

 

Praha 4, Pankrác, Michle, Spořilov 

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 

http://www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro


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 úplně 

jedno. 

 
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 01:30 hod, bez přestávek ze všech stran, jako bonus do toho byla pouštěna siréna, která se zkouší 
vždy první středu v měsíci, petardy, velké ohňostroje, 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 
 
Plzeňský kraj  
Včerejší oslavy Silvestra byla neskutečné - lidé jsou sobci - s rachejtlema začali 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. 

Středočeský kraj  

Petardy a dělbuchy bouchaly v obci 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 dělbuchy, 

štěkot psů a po půlnoci mix všeho. Naše kočka se klepala v šatně, pes byl přikryt pod dekama ve stodole, mě zvýšeně 

bouchalo srdce a bylo tzv. úzko. Policii nemá cenu volat, neboť tady nepřijede ani k nalezenému psovi!!! Toť moje 

každoroční zkušenost. P.S. Na nový rok, vůbec ráno nepřiletěli ptáčci do krmítka. 
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