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Vážení přátelé,  
děkujeme všem, kdo jste se svým jménem připojili k 
Petici za ukončení prodeje „zábavní“ pyrotechniky 
Získala již přes 5 000 jmen! 
Nastává nejnáročnější den v roce pro mnoho zvířat, lidí a přírodu. I dnes již bezohlední lidé vyrazili a odpaly jsou 
slyšet se všech stran.  
 
Formulář o odpalování: prosíme, točte reakce Vašich zvířat, zvířat venku, exploze a zasílejte nám je buď jako odkazy 
vložené do Formuláři nebo speciálně na s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz. Pište nám do Formuláře Vaše 
svědectví. Děkujeme. 
 
Důkazy, informace, petici, využijeme při jednáních o zákazu celoročního prodeje a použití všech kategorií venkovní 
tzv. zábavní pyrotechniky (kromě prskavek), tj. kat. F1 – F4 (podle zákona o pyrotechnických prostředcích).  
 
Pokud budete Vy nebo Vaše zvířata v ohrožení zdraví, životů nebo bude v ohrožení majetek (což jsou i zvířata), 
doporučujeme volat policii (může pomoci, pokud znáte přímý telefon na Vaši nejbližší stanici) nebo Hasičský 
záchranný sbor. Rozumíme, že každý máme jiné zkušenosti… Ty naše jsou většinou dobré, policisté přijeli i ve 24 h na 
31. prosince, když škoditelé odpalovali přímo od zahrady domu příbuzných a kdykoliv jindy, pokud jsme věděli 
přesné místo a škoditele, a odpalování ukončili.  
 
Odpalování „zábavní“ pyrotechniky venku je přímo i nepřímo zakázáno, celoročně. Lidé však zákony neznají a 
výkonodárná moc jejich dodržování nevymáhá.  
 
ODPALOVÁNÍM:  
- dochází k rušení ptactva a chráněných živočichů, celoročně, podle zákona 114 o ochraně přírody a krajiny (přímé 
porušení zákona); můžeme přivolat policii, aby škodlivé jednání, výtržnictví ukončila, vše zdokumentujeme (ověřili 
jsme s Policií ČR, že občan má právo pořizovat video záznamy protiprávního jednání, uvést další svědky události a 
další dokumenty) a dále věc řešíme s Českou inspekcí životního prostředí 
 
- dochází k psychickému a fyzickému týrání, působení utrpení zvířatům uvnitř a venku, podle zákona 246 na 
ochranu zvířat proti týrání; po zásahu policie, můžeme věc dále řešit s Krajskou veterinární správou; viz VZOR 
oznámení o spáchání přestupku týrání zvířat podle zákona 246 a KOMENTÁŘ ke vzoru.   
 
- dochází k přestupku: zákon o přestupcích, zákon o některých přestupcích (odpalování je výtržnictvím a rušením 

nočního klidu), přivolaná policie ukončí škodlivé jednání, uloží pokuty do výše 10 000 Kč nebo věc předá příslušnému 

správnímu orgánu 

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

zákon o ochraně veřejného zdraví (hluk zejména), zákon o požární ochraně 

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

roce. Jedná se o celoplošné rozsáhlé porušování výše uvedených aj. zákonů. Pokud obec nebo město přijalo vyhlášku 

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

 
OVZDUŠÍ - „zábavní“ pyrotechnika výrazně znečišťuje již tak znečištěné životní prostředí 
Jsou to směsi různě jedovatých, výbušných chemických látek. Vlivem těchto explozí na kvalitu ovzduší se dlouhodobě 
zabývá Mgr. Jáchym Brzezina, Ph.D., vedoucí oddělení kvality ovzduší, Českého hydrometeorologického ústavu 
v Brně. Uvádíme odkazy na odborné infografiky Mgr. Brzeziny: 
 
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší 
Chemie ohňostrojů - barvy 
Případová studie: znečistění z odpalování pyrotechniky, částice PM10 
Negativní dopady odpalování zábavní pyrotechniky 

https://spolecnostprozvirata.cz/petice-prodejcum/
mailto:s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz
https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/
https://spolecnostprozvirata.cz/wp-content/uploads/VZOR_Oznameni-o-spachani-prestupku-tyrani-zvirat-podle-z.-246-Spolecnost-pro-zvirata.pdf
https://spolecnostprozvirata.cz/wp-content/uploads/KOMENTAR_Oznameni-o-spachani-prestupku-tyrani-zvirat-podle-z.-246-Spolecnost-pro-zvirata.pdf
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


 

 
 
 
videa Důsledky PYROtechniky se Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy v Praze, Pražskou zvířecí záchrankou, 
Pražským spolkem ochránců zvířat, Václavem Vydrou a koňmi, Sandrou Pogodovou a video Pyrotechnika ubližuje a 
zabíjí naleznete na YT spolecnostprozvirata 
 
FORMULÁŘ O ODPALOVÁNÍ a anonymizované příspěvky z Formuláře (od 6. 12. 2021 do 26. 12. 2022) ZDE  
 
PETICE prodejcům za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky  
 

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST 
15 81 82 860/ 0300 
DĚKUJEME 
 

STOP PYROTECHNICE 
CHCEME MÍR A KLID PO CELÝ ROK 

 
Přejeme Vám, Vašim zvířatům ať 31. prosince zažijete v co největším klidu. 

Dita Laura, Michala, Adél 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CS3K4ur7TQY
https://www.youtube.com/@spolecnostprozvirata
https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro-formular/
https://spolecnostprozvirata.cz/wp-content/uploads/FORMULAR-o-odpalovani-32-str.-6.-12.-2021-26.-12.-2022-anonymizovano-Spolecnost-pro-zvirata.pdf
http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/
https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/

