
VÝZVA ÚKOZ PŘEDSTAVITELŮM VĚTŠÍCH MĚST 

K RUŠENÍ PTÁKŮ PŘI HNÍZDĚNÍ POŘÁDÁNÍM HLUČNÝCH AKCÍ 

VE VEŘEJNÉ ZELENI 
 

 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 

vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

 Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat, který doporučuje opatření a 

koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Dovolte tedy, abychom se na Vás v rámci úkolu 

stanoveného 94. plenárním zasedáním Ústřední komise obrátili s následující výzvou. 

 

 V posledních letech se ve větších městech rozmohlo pořádání jarních zábavných akcí, 

spojených s hlučnou produkcí (namátkou je možno uvést asi nejznámější Ignis Brunensis v Brně, Red 

Bull Letecký den v Praze apod.). Proti pořádání takových akcí obecně samozřejmě nic nenamítáme; 

problém z hlediska ochrany zvířat je ale bohužel v místě a čase jejich konání. Místem těchto akcí jsou 

městské parky (pokud se budeme držet výše uvedených případů, tak Špilberk a Střelecký ostrov) a 

termín jejich konání je nešťastně načasován do května a června. V té době a na těchto místech totiž 

právě nejintenzivněji probíhá hnízdění ptáků, jejichž stavy ve městech se poslední dobou jistě 

nezvyšují. Ptáci sedící na hnízdě nebo krmící mláďata jsou velmi citliví na silný nezvyklý hluk, 

případně světlo v noční době, a mohou snůšku nebo mláďata opustit, čímž je odsoudí k záhubě. 

 Podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, se za týrání považuje „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových 

vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy“. Hluk, případně světelné efekty z těchto akcí 

takovými stresovými vlivy jednoznačně jsou. 

 Všechny druhy ptáků, které volně žijí na evropském území členských států ES, jsou chráněny. 

V ČR je tato ochrana zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, kde je v § 5a odst. 1 písm. d) uvedeno: „V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří 

volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, je zakázáno úmyslné 

vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování 

významné z hlediska cílů směrnice o ptácích (Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících 

ptáků)“. 

 

 Vážení představitelé měst, předpokládáme samozřejmě, že nemáte zájem na snižování ptačí 

populace ve Vašem městě takovýmto způsobem a že pokud se uvedené produkce u Vás v nevhodném 

čase a místě konají, tak pouze náhodou a kvůli neuvědomění si vzniku možných „ptačích“ problémů. 

Proto Vás Ústřední komise pro ochranu zvířat vyzývá, abyste v případě zájmu různých subjektů 

pořádat zábavnou akci spojenou s hlučnou produkcí určil buď jiný termín než květen a červen, nebo 

jiné místo, než je veřejná zeleň (park). 

 Věříme, že naši výzvu pochopíte a v příštích letech budete při pořádání hlučných akcí brát na 

hnízdící ptáky ohled. 
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