
Plošná restriktivní opatření jsou problematická
Možnost omezení zábavní pyrotechni-

ky v okolí zoo není novinkou a obzvláš-
tě v ohledu ke zvířatům je smysluplná.  
Plošná restriktivní opatření jsou však 
problematická, a to nejen z nutnos-
ti přesné definice zasažené lokality, ale 
také např. z hlediska následné kontroly 
dodržování vyhlášky. Obzvláště v pří-
padě létající pyrotechniky je pak velmi 

složité jasně určit, odkud byla použita a zda její efekt nastal za hranicí zvole-
ného území či nikoliv. 

Z hlediska obsahu tak souhlasím s tím, že by užívání pyrotechniky v okolí 
zoo mělo být omezeno, ale jedním dechem dodávám, že si to žádá důslednou 
přípravu a je třeba zvážit, jestli současný stav užívání pyrotechniky v okolí 
zoo vyžaduje tvorbu nové, plošné vyhlášky a systému její kontroly. 

Zmiňuji to i proto, že jsme se formami omezení používání pyrotechniky 
zodpovědně a podrobně zabývali.

Koncem loňského roku zastupitelé Jihlavy zakázali používání dělobuchů a 
petard na území celé městské památkové rezervace. Zákaz se týkal mimo jiné 
i oslav Silvestra 2020. 

Otázka pro politické kluby na květen:
� Byli byste pro, aby se rozšířil zákaz používání zábavní pyrotechniky 
i na lesopark Heulos, kde rány mohou zneklidňovat zvířata v přilehlé 
zoo?
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Krefeld je mementem 
Ptáte se mne vlastně na můj návrh, 

který jsem před rokem pronesl v diskuzi 
na zastupitelstvu. Vystřelované rachejt-
le na náměstí nejsou ničím dobrým jak 
pro zvířata v zoo, tak pro domácí maz-
líčky. Na rozhodnutí rady města je, zda 
ten který ohňostroj povolí. 

V diskuzi jsem uvedl v té době aktu-
ální příklad vypálené zoo v Krefel-

du od „balónků štěstí“ a chtěl jsem, aby v celém areálu Heulosu byl zákaz 
používání individuální zábavní pyrotechniky. 

Pyrotechniky prodávané i porůznu prodejci, ke kterým jsou každoroč-
ně připomínky ČOI, a která bývá individuálně odpalovaná i v blízkosti 
zoo. Chtěl jsem, aby odpalování pyrotechniky bylo na Heulose zakázáno. 
Ruší zvířata a je schopná zapálit. Krefeld je mementem. Určitě víte, že na 
magistrátu v Jihlavě se vládne rozdílem jediného hlasu a pokud jakýkoli 
návrh na hlasování v zastupitelstvu je předložen z řad opozice, nepamatuji 
si, že koalice by byla někdy pro. Jestli se mýlím, tak mě prosím opravte. 

Nakonec byl přijatý zákaz používání individuální zábavní pyrotechniky 
jen v MPR jako určitý kompromis. Alespoň něco. 

Na Vaši otázku týkající se Heulosu a zoo - zde zákaz používání zábavní 
pyrotechniky není. 

Zbytečné zákazy nás vrací do dob totality
Vytvářet vyhlášky a nařízení, které 

omezují užívání veřejného prostoru na 
jeden den nebo dokonce jen na jednu 
noc mi nepřipadá účelné ani správné. 

Ona už stávající „ohňostrojová“ 
vyhláška vlastně nic neřeší. Pyrotech-
niku sice nesmíme odpalovat z plochy 
ulic centra, ale v odpálení z oken, střech 
a dvorů už nic nebrání. Dost dobře si 

neumím představit ani kontrolu dodržování této vyhlášky. Kolik policistů 
bude muset být v ulicích? 

Pokud by se stávající vyhláška rozšířila i na další části města, tak se možnost 
kontroly jejího dodržování reálně přiblíží nule. Já osobně víc než na vytváře-
ní nadbytečných zákazů vsázím na zdravý selský rozum. Chránit zeleň, zvířa-
ta, památky a udržovat dobré sousedské vztahy se rozhodně musí. Základ té-
to ochrany vidím v rodinách a příkladech dobré praxe. Nové zbytečné zákazy 
a nařízení nic z toho neřeší, jen nás všechny vrací do dob totality.

 Klub Fórum Jihlava nedodal odpověď do uzávěrky.

Nejkritičtější situace bývá na Silvestra 
S rozšířením zákazu používání zábav-

ní pyrotechniky i na lesopark Heulos 
vřele souhlasím. Není pochyby, že dělo-
buchy a rachejtle zábavní pyrotechniky 
odpalované na Heulose výrazně stresu-
jí zvířata jihlavské zoologické zahrady 
nacházející se v údolí Heulosu.

Hluk zábavní pyrotechnicky narušu-
je noční klid obyvatelům středu města i 

přilehlých částí města k Heulosu, ulice Na Kopci a sídliště Březinova.  
Zejména nadměrný hluk vadí našim starším spoluobčanům, malým dětem 

i našim domácím mazlíčkům. Nejkritičtější situace je obvykle na Silvest-
ra. Pokud se týká kontroly tohoto zákazu užívání zábavné pyrotechniky jsem 
přesvědčen, že je v možnostech městské policie. 

Zákaz by byl omezováním svobody
Můj postoj k tomuto zákazu je jasný. 

Jsem zásadně proti. Přijde mi to jako 
omezování svobody. Zvířata jsou na 
určitý ruch zvyklá a jediné, co je teď 
aktuálně mohlo stresovat, bylo, že tam 
téměř půl roku nebyl žádný návštěvník.

Pyrotechnika se na Heulose používá výjimečně
Je potřeba položit si otázku, kdy je 

používaná zábavní pyrotechnika občany 
našeho města během roku. Vychází mi z 
toho jeden přelomový den – silvestrov-
ská noc se začátkem nového roku. 

Protože na okraji lesoparku Heulos 
bydlím, tak vím, že během oslav sil-
vestrovské noci se zábavní pyrotech-
nika zcela výjimečně používá přímo v 

lesoparku Heulos. Oslavy probíhají v sousedství lesoparku, v prostoru obyt-
ných sídlišť a na soukromých zahradách a dvorech domů středu města. Roz-
šíření zákazu používání zábavní pyrotechniky na lesopark Heulos proto nic 
neřeší. 

Zvířata v zoo jsou zneklidňována spíše daleko pravidelnější, velmi hlučnou 
kulturní produkcí v areálu letního kina, který přímo sousedí s naší jihlavskou 
zoo. Ale to je jiná kapitola. 

Smysluplný návrh bych podpořil
Na úvod musím poznamenat, že 

nejsem příznivcem zábavy realizované 
prostřednictvím pyrotechniky. 

Pro návrh současné vyhlášky jsem 
však nehlasoval. Nemyslel jsem si, že 
přijatá vyhláška přinese požadovaný 
efekt. Na jednu stranu teoreticky vytěs-
ní zábavní pyrotechniku z centra. Na 
druhou stranu neřeší místa, kde lidé 

relaxují, jako jsou parky, či kde větší množství lidí žije, tedy sídliště; a to vše 
zejména s ohledem na nejexponovanější dny, jako je Silvestr a Nový rok. 

Jsem však připraven podpořit smysluplný návrh na rozšíření zákazu na 
lesopark Heulos i na další exponované lokality ve městě. Důležité také je, aby 
chování konvenující s touto vyhláškou bylo vymáháno a byla na něj odpoví-
dající kapacita.


