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Chceme život bez pyrotechniky 
Proč? 
PYROTECHNIKA UBLIŽUJE A ZABÍJÍ 
 

Tzv. zábavní pyrotechnika (rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, dělbuchy, ohňostroje a 
další) přináší bolest, šok, paniku, znečištění a také smrt: zvířatům, životnímu prostředí, lidem. 
Odpalující jedinci svým škodlivým jednání terorizují okolí a porušují zákony. Po celý rok, s obrovskou 
gradací na konci roku, kdy je pyrotechnika odpalována celoplošně, bez rozdílu, zda se jedná o město, 
vesnici, vodní plochu, les, lesopark.  
       

• Při odpalování všech kategorií venkovní tzv. zábavní pyrotechniky dochází ke zraňování zvířat, k jejich 

traumatům, šoku, vyčerpání až smrti; k poškozování zdraví lidí (fyzického a psychického zdraví a trvalým 

následkům); k další kontaminaci životního prostředí a přírody toxickými látkami včetně vody, půdy, zeleně, 

ovzduší a celkově klimatu.  

 

• Při odpalování dochází k rozsáhlému porušování zákonů ČR a mnohých obecních vyhlášek.  

 

• Stále tolerovaný prodej těchto nebezpečných produktů zvyšuje bezpečnostní rizika (vzniku požárů, zneužití 

pyrotechniky k útokům aj.).  

 

• Mnoho lidí se obává, že exploze jsou útokem Ruska nebo ruských teroristů.  

 

• Z úcty k ukrajinským občanům a k ukrajinským obětem ruské agrese je vhodné tzv. zábavní pyrotechniku 

zakázat.  

 

Jedině zákaz prodeje a zákaz použití, celoročně, všech druhů a kategorií tzv. zábavní 

pyrotechniky (rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje a další) 

pro venkovní použití, kromě prskavek, je řešením. 
 

Kromě Společnosti pro zvířata žádá ukončení prodeje této zvrhlé nebezpečné zábavy také mnoho občanů.  

Jména pod naši „PETICI za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky“ neustále přibývají.  

https://spolecnostprozvirata.cz/petice-prodejcum/ 

 

Za předchozí desetiletí bylo již napácháno mnoho škod, zničeno mnoho životů zvířat i lidí, kvůli prodeji a použití této 

škodlivé a nebezpečné „zábavy“.  

Vyzýváme občany, aby nám uváděly zkušenosti s negativními důsledky explozí na zvířata, na sebe, na své okolí: do  

FORMULÁŘE o odpalování  

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

Souhrn informací o škodlivosti tzv. zábavní pyrotechniky, používané venku, uvádíme zde 

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/ 

 

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

https://youtu.be/q6yOhKpOSJY  

 

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


Důsledky PYROtechniky jsou krátká videa, ve kterých odborníci a zachránci zvířat uvádějí zkušenosti s negativním 

vlivem pyrotechniky na zvířata, životní prostředí a odpovídají na otázku, zda-li je „zábavní“ pyrotechnika pro zvířata a 

přírodu přínosná, užitečná? Videa jsou stále přidávána. 

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

 

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 (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 

 

Odpalování probíhá za porušování zákonů: 

Zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků, chráněných živočichů, poškozování přírody); zákona č. 251 o 
některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnost, veřejné pohoršení); zákona č. 246 na ochranu zvířat proti 
týrání (utrpení a týrání zvířat); zákona č. 89 občanský zákoník (zasahování do práv sousedů); zákona o myslivosti 
(rušení zvěře); zákona č. 258 o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády  o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů); zákona č. 133 o požární ochraně, … a vyhlášek měst a obcí, které 
použití „zábavní“ pyrotechniky významně omezují. 
 

„V prosinci a na Silvestra je „úsilí“ škoditelů, odpalovačů pyrotechniky nejvyšší. Exploze, které v průběhu roku děsí 

zvířata a lidi lokálně, probíhají na konci roku od tmy až do 2h ráno, nevychovanci odpalují všude – u vod, v parcích, u 

lesů, u pastvin, mezi domy, u ubytovacích a rekreačních zařízení,… na Silvestra propuká peklo, je jedno, jste-li ve 

velkém městě, na venkově, na horách nebo v nížinách. Škoditelé vyrážejí v bezohledném opojení ničit a škodit. Panika 

a děs pro zvířata; a také pro lidi, jenž musejí bombardování přetrpět a nějak přežít, anebo také nepřežít. Nelze mluvit 

o vánočních oslavách či oslavách příchodu Nového roku, ale o státem tolerovaném a prodejem neustále 

podporovaném bombardování pyrotechnikou a ničení životů a přírody…“ uvádí Dita Laura M. ze Společnosti pro 

zvířata 

 

Formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky: do něj mohou lidé vyplnit údaje o odpalování a uvést svoje 

zkušenosti s negativním vlivem odpalování na zvířata, na sebe, na svoje okolí, zda byla přivolána policie apod.  

http://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/ 
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CHOVÁME SE SLUŠNĚ A OHLEDUPLNĚ K PŘÍRODĚ, KE ZVÍŘATŮM A K OSTATNÍM 
NEODPALUJEME PYROTECHNIKU 

DODRŽUJEME ZÁKONY 
O SVÁTCÍCH ZAPÁLÍME VENKU JEN PRSKAVKY 

 

 

 

Společnost pro zvířata – zo Čsop 
www.spolecnostprozvirata.cz 
s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.spolecnostprozvirata.cz/
mailto:s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

