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1 Úvod 

Pyrotechnika je obor, který je využíván v mnoha oblastech. Již před naším letopočtem byly 

používány ohnivé (zápalné) slože převážně pro válečné účely. Zápalné slože na bázi 

dusičnanů byly předchůdci černého prachu, který byl objeven ve 13. století. Od tohoto 

okamžiku byla pyrotechnika také využívána i v komerční sféře při pořádání společenských 

událostí. Od vynálezu černého prachu až do dnešní doby došlo k velkému rozvoji v oboru 

zabývající se pyrotechnikou a jejímu využití. Díky tomu je dnes pyrotechnika pozvednuta na 

vysokou profesionální úroveň v armádní i komerční oblasti. 

Pyrotechnické výrobky jsou různé chemické sloučeniny, u kterých po iniciaci dochází při 

vysokých teplotách k rychlému spalování. Následně vytváří plyny, zvukové efekty a vizuální 

efekty různých barev. 

V dnešní moderní době se jako laická veřejnost převážně setkáváme s pyrotechnickými 

výrobky v podobě ohňostrojných výrobků určených nejen pro zábavní účely. Pyrotechnické 

výrobky jsou rozděleny do několika tříd a podtříd dle své nebezpečnosti a použití. Podle 

tohoto rozdělení mohou některé druhy výrobků zakoupit osoby starší 15ti let.   

Jakákoliv manipulace s pyrotechnickými výrobky je podmíněna dodržováním velkého 

množství bezpečnostních pravidel a pokynů. Při jejich nedodržení se může i z běžného 

výrobku stát velmi nebezpečný předmět, který ohrožuje zdraví, životy osob a může způsobit 

poškození majetku.  

Každoročně dochází při nedodržení bezpečnostních pravidel týkajících se pyrotechnických 

výrobků k několika mimořádným událostem, které jsou zapříčiněny neodbornou manipulací, 

technickou závadou nebo úmyslem. 

Z pohledu příslušníka Hasičského záchranného sboru jsem se při výkonu povolání setkal již 

s několika případy, kdy došlo vlivem používání pyrotechnických výrobků ke vzniku 

mimořádné události. Jednou z mimořádných událostí je požár s výskytem komerční 

pyrotechniky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zpracovat práci, která se zabývá tématem 

požárů komerční pyrotechniky. Tato práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část je 

zaměřena na legislativní požadavky, rozdělení, skladování a přepravu komerční pyrotechniky. 

Ve druhé části jsou popsány a zhodnoceny praktické zkoušky, kde se sledovaly podmínky 

chování komerční pyrotechniky při reálném požáru. 
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2 Rešerše  

K vytvoření diplomové práce byly čerpány informace ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, 

českých státních norem týkající se komerční pyrotechniky a z odborných a praktických 

zkušeností specialistů na pyrotechniku. 

 

Zákon 156/2000 Sb. Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o 

změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve 

znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Sbírka zákonů, 2000, 39 s. 

 

Nařízení vlády 208/2010 Sb. O technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich 

uvádění na trh, 2010, 30 s. 

Toto nařízení se zabývá technickými požadavky pyrotechnických výroků a požadavky při 

uvádění na trh. 

 

Vyhláška Českého báňského úřadu 174/1992 Sb. O pyrotechnických výrobcích a zacházení 

s nimi, Sbírka zákonů, 1992, 12 s. 

Tato vyhláška rozděluje, klasifikuje a uvádí podmínky pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky.  

 

ČSN EN 15947-1. Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 

– Část 1: Terminologie. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2011, 16 s. 

Norma se zabývá terminologií výrobků zábavní pyrotechniky kategorie 1, 2 a 3. 

 

ČSN EN 15947-2. Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 

– Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 12 s. 

Norma se zabývá rozdělením zábavní pyrotechniky do kategorií a typů. 

 

ČSN EN 15947-3. Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 

– Část 3: Minimální požadavky na označování štítkem. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 24 s. 
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Norma se zabývá minimálními požadavky na označování zábavní pyrotechniky kategorií 1, 2 

a 3.  

 

ČSN EN 15947-5. Pyrotechnické výrobky – Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 

– Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 28 s. 

Norma se zabývá požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti zábavní pyrotechniky 

kategorií 1, 2 a 3. 

 

SDĚLENÍ 8/2013 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků 

„Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - 

Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR). Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2013, 

991 s. 

Sdělení stanoví za jakých podmínek se uskutečňuje přeprava nebezpečných látek a předmětů 

dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 
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3 Rozdělení pyrotechniky 

Pyrotechnické předměty dělíme na: 

 vojenské  

 civilní  

o komerční (zábavní) pyrotechnika 

o  pracovní pyrotechnika  

Vojenská pyrotechnika 

Využívá se výhradně pro armádní účely a zabývá se výrobou nábojů nebo je obsažena 

v munici. 

Komerční (zábavní) pyrotechnika 

Řadíme ji mezi výbušniny, u kterých jde převážně o světelný, zvukový a dýmový efekt. 

Převážně jsou uloženy v papírových (kontejnerech) nebo plastových obalech. 

Pracovní pyrotechnika 

Jedná se o pyrotechnické výrobky sloužící převážně pro průmyslové využití. 

 

Základní složení pyrotechnických výrobků 

Pyrotechnické slože jsou převážně složeny ze dvou základních složek, kterými jsou hořlavina 

(pryskyřice, plast) a okysličovadlo (chlorečnany, chloristany). 

Nejvíce využívanou látkou v pyrotechnice je černý prach. 

 

Černý prach [13]:     

- trhací střelivina, velmi nebezpečná 

- mechanická směs ledku draselného, dřevěného uhlí a síry v poměrech: 75% KNO3 , 

15% C, 10% S, 

- detonační rychlost je minimálně 380 m/s  

- výbuchová teplota 2380°C 

- šedočerné barvy, hydroskopický 

- aktivace jiskrou, plamenem 

 

Rozdělení černého prachu [14]: 

zrněné:  Vesuvit, T 1-2, V, Vr, Bz, Vz, A,  

pro zažehovače: TN, Vesuvit TN,   

pro trhání:  B7,70, 75,    
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pro zpožďovače, výmetné náplně časovací: vz. 25, vz. 26, vz. 27,    

pro zápalnice, časovací kroužky, tělíska na přenos plamene, výmetné náplně, zpožďovací 

slože a pyrotechnické slože. 

 

Termíny definice dle ČSN EN 15947-1 [1] 

Černý prach – homogenní směs dřevěného uhlí a dusičnanu sodného nebo dusičnanu 

draselného se sírou nebo bez síry 

Poměrné hoření slože - podíl čistého obsahu výbušných látek v gramech a doby efektu 

v sekundách 

Trhací náplň – pyrotechnická slož, která je určena k roztržení pouzdra výrobku zábavní 

pyrotechniky a k jejímu vymetení jednoho pyrotechnického dílu nebo více pyrotechnických 

dílů a která může sloužit k přenosu zážehu  

Zbytek – jakákoli část výrobku zábavní pyrotechniky, která zůstane poté, co výrobek zábavní 

pyrotechniky ukončil svojí funkci 

Prohnutí po hoření – úhel, o který se konec drátu pokrytého pyrotechnickou složí odchýlí od 

vodorovné roviny poté, co výrobek zábavní pyrotechniky přestal hořet 

Efektová náplň – pyrotechnická slož, vyjma výmetné náplně nebo trhací náplně, která při 

reakci vzplane anebo vybuchne a tím vytvoří vizuální anebo akustický efekt 

Koncový uzávěr – díl nebo lem je určen uzavřením jednoho konce pouzdra zábavní 

pyrotechniky 

Výbuch – náhlé uvolnění energie doprovázené ránou se světelným zábleskem nebo bez 

světelného záblesku 

Pouzdro výrobku zábavní pyrotechniky – obal, který je určen k vložení pyrotechnických 

složí výrobku zábavní pyrotechniky 

Výrobek zábavní pyrotechniky – předmět určený k zábavním účelům obsahující 

pyrotechnickou slož, která při reakci vzplane anebo vybuchne a tím vytvoří vizuální, 

akustický nebo pohybový efekt nebo kombinaci těchto efektů 

První hlavní efekt – hlavní efekt výrobku zábavní pyrotechniky, který vznikne při funkci 

výrobku zábavní pyrotechniky jako první   

Třecí hlavička – zážehová hlavička, k jejímuž zážehu dojde třením 

Zážehová hlavička – počáteční zažehovač sestávající pouze z pyrotechnické slože 

Hoření iniciační zápalnice – hoření následující ihned po zážehu a předcházející jakémukoli 

efektu 
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Iniciační zápalnice – díl výrobku zábavní pyrotechniky, který se zažehuje, aby výrobek 

zábavní pyrotechniky mohl být uveden do činnosti 

Neviditelné hoření – hoření, které probíhá uvnitř výrobku zábavní pyrotechniky, aniž by jej 

osoba, která provedla zážeh výrobku zábavní pyrotechniky, viděla 

Doba neviditelného hoření – doba mezi předběžným efektem a prvním hlavním efektem 

Čistý obsah výbušných látek – hmotnost pyrotechnické slože ve výrobku zábavní 

pyrotechniky, vyjma pyrotechnické slože v iniciační zápalnici nebo v přenosových 

zápalnicích 

Předběžný efekt – vizuální efekt, který následuje po zážehu iniciační zápalnice a předchozí 

vytvoření prvního hlavního efektu výrobku zábavní pyrotechniky 

Prvotní balení – balení jednoho výrobku nebo více výrobků zábavní pyrotechniky stejné 

kategorie a typu nabízené v maloobchodním prodeji jako samostatná jednotka 

Hlavní efekt – některý z efektů uvedených v kategorizaci v souladu s EN 15947-2 pro daný 

typ výrobku zábavní pyrotechniky 

Vymetaný zbytek – bočně vymetený zbytek během funkce výrobku zábavní pyrotechniky 

Výmetná náplň – pyrotechnická slož, jejímž hořením se uvolňuje plyn, který je určen pro 

uvedení celého výrobku zábavní pyrotechniky do pohybu nebo pro vymetení jednoho 

pyrotechnického dílu nebo více pyrotechnických dílů aniž by došlo k roztržení pouzdra 

zábavní pyrotechniky a který může také sloužit k přenosu zážehu 

Vyčnívající zápalnice – iniciační zápalnice vyčnívající z pouzdra výrobku zábavní 

pyrotechniky, která se používá pro zážeh výrobku s daným časovým zpožděním 

Pyrotechnická slož – látka nebo směs látek, která je navržena tak, aby po zážehu nebo 

iniciaci vytvářela akustický anebo vizuální efekt anebo uvolňovala plyn 

Pyrotechnický díl – samostatný díl, který je součástí výrobku zábavní pyrotechniky a který 

při reakci vzplane nebo vybuchne a tím vytvoří vizuální anebo akustický efekt 

Bouchací náplň – pyrotechnická slož, která při reakci vytvoří ránu 

Odpalovací zařízení rakety – trubice, rám nebo podstavec, z nichž lze odpálit raketu 

Skupinové balení – balení výrobků zábavní pyrotechniky více než jednoho typu anebo více 

než jedné kategorie nabízené v maloobchodním prodeji jako samostatná jednotka 

Přenosová zápalnice – díl výrobku zábavní pyrotechniky, který je určen pro přenos zážehu 

z jedné části výrobku zábavní pyrotechniky do druhé a to se zpožděním nebo bez zpoždění 

Zkušební místo – místo ve zkušebním prostoru, kde je umístěn výrobek zábavní 

pyrotechniky na začátku zkoušky funkčnosti 
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Kategorie pyrotechnických výrobků dle ČSN EN 15947-2 [2] 

- kategorie 1: výrobky zábavní pyrotechniky, které představují velmi malé nebezpečí a 

zanedbatelnou hladinu hluku a které jsou určeny pro použití v omezených prostorech včetně 

výrobků zábavní pyrotechniky, které jsou určeny pro použití uvnitř obytných budov 

- kategorie 2: výrobky zábavní pyrotechniky, které představují malé nebezpečí a nízkou 

hladinu hluku a které jsou určeny pro venkovní použití v omezených prostorech 

- kategorie 3: výrobky zábavní pyrotechniky, které představují středně velké nebezpečí a jsou 

určeny pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejichž hladina hluku nepoškozuje 

lidské zdraví 

 

Kategorie 1 [2] 

Seznam výrobků, které patří do kategorie 1: 

- bengálské ohně, bengálské zápalky, bengálské tyčinky, vánoční petardy, práskací granule, 

blikavky, fontány, pozemní víry, ruční prskavky, prskavky, žertovné zápalky, party petardy, 

hady, praskací provázky, stolní bomby, bouchací kuličky 

 

Seznam výrobků, které nepatří do kategorie 1: 

- stoupací kola, petardy, baterie a kombinace, dvojité petardy, zábleskové petardy, pozemní 

tuláci, skákací petardy, skákací pozemní víry, miny, minirakety, rakety, římské svíce, 

vystřelovací trubice, létající ohnivá kolečka, sluníčka 

 

Typy výrobků zábavní pyrotechniky dle ČSN EN 15947-2 [2] 

Tab. 1 Typy výrobků zábavní pyrotechniky 

Název typu Stručný popis  Hlavní efekt (efekty)  

stoupací kolo trubice obsahující výmetné náplně a 

pyrotechnické slože vytvářejí jiskry, plamen 

anebo hluk, přičemž trubice jsou připevněny 

k opěrné konstrukci 

rotace a vzestup 

s emisí jisker a 

plamenů, které 

vytvářejí ve vzduchu 

vizuální anebo 

akustický efekt 

petarda nekovové pouzdro obsahující černý prach  rána 

baterie soubor zahrnující několik prvků, každý stejného 

typu odpovídající jednomu z typů výrobků 

zábavní pyrotechniky, s jedním nebo dvěma 

body zážehu 

podle jednotlivých 

prvků 

bengálský 

oheň 

trubice obsahující pomalu hořící pyrotechnickou 

slož 

emise barevného 

plamene a jisker 
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Název typu Stručný popis  Hlavní efekt (efekty)  

bengálská 

zápalka 

krátká dřevěná tyčinka určená k držení v ruce, 

částečně pokrytá (na jednom konci) pomalu 

hořící pyrotechnickou složí, na jejíž špičce je 

bod s pyrotechnikou složí citlivou na tření 

emise barevného 

plamene a jisker 

bengálská 

tyčinka 

dřevěná tyčinka určená k držení v ruce, částečně 

pokrytá (na jednom konci) pomalu hořící 

pyrotechnickou složí 

emise barevného 

plamene a jisker 

vánoční 

petarda 

Papírová nebo fóliová trubice, uzavřená na obou 

koncích, obsahující žertovné předměty a jeden 

nebo více práskacích provázků podél celé trubice 

rána, když se 

provázky roztáhnou 

od sebe a uvolní 

žertovné předměty 

kombinace  soubor s jedním nebo dvěma body zážehu, 

zahrnující několik prvků, ne všechny stejného 

typu, přičemž každý odpovídá jednomu z typů 

výrobků zábavní pyrotechniky 

podle jednotlivých 

prvků 

praskací 

granule 

váček nebo jiný obal s malými granulemi 

pyrotechnické slože 

prskot 

dvojitá 

petarda 

trubice obsahující dvě dávky černého prachu 

spojené zpožďovací zápalnice 

rána, poté stoupání do 

výšky následované 

druhou ránou 

záblesková 

petarda 

nekovové pouzdro obsahující bouchací slož na 

bázi chloristan/kov nebo dusičnan/kov 

rána a světelný 

záblesk 

blikavka  peleta s přerušovaně hořící pyrotechnickou složí četné světelné 

záblesky 

fontána  nekovové pouzdro obsahující pyrotechnickou 

slož vytvářející jiskry a plameny, určené 

k položení na zem nebo k připevnění k zemi 

nebo k připevnění k podstavci nebo k držení v 

ruce 

emise jisker a 

plamenů s akustickým 

efektem jiným než 

rána nebo bez 

jakéhokoli 

akustického efektu 

pozemní 

tulák 

žertovný předmět určený k pohybu po zemi, 

obsahující nekovovou trubici nebo nekovové 

trubice s pyrotechnickou složí vytvářející plyny 

nebo jiskry nebo plameny 

pohyb po zemi s emisí 

jisker nebo plamenů 

s akustickými efekty 

nebo bez nich (jinými 

než rána) 

pozemní vítr nekovová trubice nebo nekovové trubice 

obsahující pyrotechnickou slož vytvářející plyny 

a jiskry s pyrotechnickou složí vytvářející hluk 

nebo bez této slože 

rotace na zemi a emise 

jisker anebo plamenů 

s akustickým efektem 

nebo bez něho (jiným 

než rána) 

 

ruční 

prskavka 

tuhý drát určený k držení v ruce, částečně 

pokrytý na jednom konci pomalu hořící 

pyrotechnickou složí se zážehovou hlavičkou 

nebo bez ní 

emise jisker a 

akustickým efektem 

nebo bez něho (jiným 

než drát) 

skákající 

petarda 

papírová trubice obsahující černý prach, složená 

několikrát sebe a spojená dohromady 

za sebou následující 

rány se skákavými 

pohyby 
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Název typu Stručný popis  Hlavní efekt (efekty)  

skákající 

pozemní vír 

nekovová trubice obsahující pyrotechnickou slož 

vytvářející plyny a jiskry s hvízdající 

pyrotechnickou složí nebo bez ní 

rotace na zemi často 

přerušovaná 

skákavým pohybem a 

emise jisker a 

plamenů s akustickým 

efektem nebo bez 

něho (jiným než rána) 

mina trubice obsahující výmetnou náplň a 

pyrotechnické díly anebo nepyrotechnické 

předměty, určená k umístění na zem nebo 

k připevnění k zemi 

vymetení obsahu při 

jediném rozprasku 

vytvářejícím ve 

vzduchu široce 

rozptýlený vizuální 

anebo akustický efekt 

miniraketa trubice obsahující pyrotechnickou slož vybavená 

tyčinkou (tyčinkami) a určená k vymetení do 

vzduchu 

vzestupný let 

s vizuálním anebo 

akustickým efektem a 

s vytvářením 

akustických efektů ve 

vzduchu nebo bez 

nich 

prskavka  tuhý drát částečně pokrytý na jednom konci 

pomalu hořící pyrotechnickou složí se 

zážehovou hlavičkou nebo bez ní 

emise jisker 

s akustickým efektem 

nebo bez něho (jiným 

než rána) 

žertovná 

zápalka 

zápalka, která má na konci pyrotechnickou slož 

je určena k držení v ruce 

rána anebo vizuální 

efekt 

party petarda předmět určený k držení v ruce, uváděný do 

činnosti tahacím provázkem s drsným povrchem 

suvně uloženým v pyrotechnické složi citlivé na 

tření 

rána s vymetením 

papírků anebo konfet 

raketa trubice obsahující pyrotechnické díly anebo 

pyrotechnickou slož s trhací náplní nebo bez ní, 

vybavení raketovým motorkem a tyčinkou 

(tyčinkami) nebo jinými prostředky ke stabilizaci 

letu 

vzestupný let 

s přídavnými 

vizuálními anebo 

akustickými efekty 

nebo bez nich a 

vytváření vizuálních 

anebo akustických 

efektů ve vzduchu 

římská svíce trubice obsahující střídavě výmetné náplně, 

pyrotechnické díly a přenosové zápalnice 

postupné vymetání 

pyrotechnických dílů, 

vytvářejících ve 

vzduchu sérii 

vizuálních anebo 

akustických efektů 

had předem vytvarovaná pyrotechnická slož 

s podstavcem nebo bez něho 

vytváření 

rozpínajících se 

zbytků 
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Název typu Stručný popis  Hlavní efekt (efekty)  

vystřelovací 

trubice 

trubice obsahující výmetnou náplň a 

pyrotechnický díl s trhací náplní nebo bez trhací 

náplně 

vymetaní 

pyrotechnického dílu 

vytvářející ve vzduchu 

vizuální anebo 

akustický efekt 

práskací 

provázek 

dva přesahující se kartónové nebo papírové 

pásky nebo dva provázky s pyrotechnickou složí 

citlivou na tření v suvném uložení s drsným 

povrchem, je určen k držení v ruce 

rána, když se konce 

provázků roztáhnou 

směrem od sebe 

létající 

ohnivé 

kolečko 

jedna nebo více trubic obsahujících 

pyrotechnickou slož a s připevněnými křidélky 

nebo bez nich 

rotace a vzestupný let 

s emisí jisker anebo 

plamenů s akustickým 

efektem nebo bez 

něho (jiný než rána) 

stolní bomba  papírová, kartónová nebo plastová trubice 

s pevným dnem a uzavřenou horní částí, 

obsahující výmetnou náplň a nepyrotechnické 

předměty  

rána s vymetením 

papírků, konfet anebo 

žertovných předmětů 

bouchací 

kulička  

pyrotechnická slož citlivá ne náraz a zrna 

inertního materiálu zabalená do hedvábného 

papíru nebo fólie 

rána při hození na zem 

sluníčko sestava zahrnující nekovovou trubici nebo 

trubice s pyrotechnickou složí, opatřená 

prostředky pro připevnění sestavy k podstavci 

tak, aby se mohla otáčet 

rotace kolem pevného 

bodu nebo osy a emise 

jisker a plamenů, 

s akustickým efektem 

(akustickými efekty) 

nebo bez akustického 

efektu (jiným než 

rána) 
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Obsah výbušné látky v pyrotechnickém výrobku dle ČSN EN 15947-5 [4] 

Tab. 2 Obsah výbušné látky v pyrotechnických výrobcích 

Typy výrobků 

zábavní 

pyrotechniky 

Kategorie  Čistý obsah výbušných látek 

stoupající kola 3 nejvýše 160 g, nesmí obsahovat více než osm 

pyrotechnických dílů, pyrotechnický díl musí mít čistý 

obsah výbušných látek nejvýše 10,0 g černého prachu 

nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 

2,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov 

petardy 2 nejvýše 6,0 g černého prachu  

3 nejvýše 10,0 g černého prachu 

baterie a 

kombinace 

2 baterie nebo kombinace, vyjma kombinace obsahující 

fontány, musí mít čistý obsah výbušných látek nejvýše 

500 g, kombinace obsahující fontány musí mí čistý 

obsah výbušných látek nejvýše 600 g, z toho nejvýše 

500 g musí být obsaženo v jiných prvcích než ve 

fontánách, baterie obsahující fontány musí mít čistý 

obsah výbušných látek nejvýše 600 g 

petardy použité v bateriích nebo v kombinacích musí 

mít celkový čistý obsah výbušných látek nejvýše 100 g 

zábleskové petardy použité v bateriích nebo 

v kombinacích musí mít celkový čistý obsah 

výbušných látek nejvýše 25 g 

3 baterie nebo kombinace, vyjma kombinace obsahující 

fontány, musí mít čistý obsah výbušných látek nejvýše 

1000 g, kombinace obsahující fontány musí mít čistý 

obsah výbušných látek nejvýše 3000 g, z toho nejvýše 

1000 g musí být obsaženo v jiných prvcích než ve 

fontánách, baterie obsahující fontány musí mít čistý 

obsah výbušných látek nejvýše 3000 g 

petardy použité v bateriích nebo v kombinacích musí 

mít celkový čistý obsah výbušných látek nejvýše  

1000 g 

zábleskové petardy použité v bateriích nebo 

v kombinacích musí mít celkový čistý obsah 

výbušných látek nejvýše 250 g 

bengálské ohně  1 nejvýše 20 g 

2 nejvýše 250 g 

3 nejvýše 1000 g 

bengálské 

zápalky 

1 nejvýše 3,0 g 

bengálské 

tyčinky 

1 nejvýše 7,5 g 

2 nejvýše 50 g 

vánoční petardy 1 nejvýše 16,0mg bouchací slože na bázi chlorečnanu 

draselného a červeného fosforu nebo nejvýše 1,6 mg 

třaskavého stříbra jako bouchací slože 
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Typy výrobků 

zábavní 

pyrotechniky 

Kategorie  Čistý obsah výbušných látek 

práskací granule 1 nejvýše 3,0 g 

2 nejvýše 15 g 

dvojitá petarda 2 nejvýše 10,0 g černého prachu 

zábleskové 

petardy 

2 nejvýše 1,0 g pro bouchací slož na bázi dusičnan/kov 

nebo nejvýše 0,5 g pro bouchací slož na bázi 

chloristan/kov 

3 nejvýše 10,0 g pro bouchací slož na bázi dusičnan/kov 

nebo nejvýše 5,0 g pro bouchací slož na bázi 

chloristan/kov 

blikavky  1 nejvýše 2,0 g 

2 nejvýše 30 g 

fontány  1 nejvýše7,5 g (pro vnitřní použití: pyrotechnická slož 

na bázi dusičnanu celulózy s hmotnostním podílem 

nejvýše 12,6 % dusíku, bez žádných doplňujících 

oxidačních látek)   

 2 nejvýše 250 g, každý hvízdající díl, je-li použit, 

nejvýše 5,0 g 

 3  nejvýše 1000 g, každý hvízdající díl, je-li použit, 

nejvýše 20 g 

pozemní tuláci 2 nejvýše 25 g, každý pyrotechnický díl nejvýše 3,0 g, 

není dovolena bouchací náplň 

pozemní víry  1 nejvýše 5,0 g 

2 nejvýše 25 g a každý pyrotechnický díl nejvýše 8,0 g 

skákací petardy 2 nejvýše 10,0 g černého prachu 

skákací pozemní 

víry 

2 nejvýše 25 g, každý pyrotechnický díl nejvýše 5,0 g 

miny  2 nejvýše 50 g, nesmějí obsahovat více, než pět 

pyrotechnických dílů obsahující bouchací slož, každý 

z těchto pyrotechnických dílů nesmí obsahovat více 

než 5,0 g černého prachu nebo 2,0 g bouchací slože na 

bázi dusičnan/kov nebo 1,0 g bouchací slože na bázi 

chloristan/kov 

miny s nepyrotechnickými předměty nejvýše 8,0 

dusičnanu celulózy s hmotnostním podílem dusíku 

nejvýše 12,6 %  

3 nejvýše 200 g, nesmějí obsahovat více než 25 

pyrotechnických dílů obsahujících bouchací slož a 

každý z těchto pyrotechnických dílů nesmí obsahovat 

více než 5,0 g černého prachu nebo 2,0 g bouchací 

slože na bázi dusičnan/kov nebo 1,0 g bouchací slože 

na bázi chloristan/kov 

miniraketa 2 nejvýše 1,5 g nejvýše 0,13 g bouchací slože 

žertovné zápalky 1 nejvýše 50,0 mg, musí obsahovat pouze jednu 

bouchací náplň, je-li použita, bouchací náplň musí mít 

průměrný čistý obsah výbušných látek nejvýše 2,5 mg 

třaskavého stříbra 
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Typy výrobků 

zábavní 

pyrotechniky 

Kategorie  Čistý obsah výbušných látek 

party petardy 1 nejvýše 16,0 mg pyrotechnické slože na bázi 

chlorečnanu draselného a červeného fosforu 

rakety 2 nejvýše 75 g, bouchací anebo trhací náplň, je-li 

použita, musí být nejvýše 10,0 g černého prachu nebo 

4,0 g slože na bázi dusičnan/kov nebo 2,0 g slože na 

bázi chloristan/kov 

3 nejvýše 200 g, bouchací anebo trhací náplň, je-li 

použita, musí být nejvýše 50 g černého prachu nebo 

20,0 g slože na bázi dusičnan/kov nebo 10,0 g slože na 

bázi chloristan/kov 

římské svíce 2 nejvýše 50 g, každý pyrotechnický díl nejvýše 10,0 g, 

nesměji obsahovat, více než pět pyrotechnických dílů 

obsahujících bouchací slož a každý z těchto 

pyrotechnických dílů nejvýše 10,0 g černého prachu 

nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 

2,0 g bouchací slože a bázi chloristan/kov 

 3 nejvýše 250 g, každý pyrotechnický díl nejvýše 50 g, 

nesmějí obsahovat, více než deset pyrotechnických 

dílů obsahujících bouchací slož a každý z těchto 

pyrotechnických dílů nejvýše 20 g černého prachu 

nebo 8,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 

4,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov 

hady 1 nejvýše 3,0 g 

vystřelovací 

trubice 

2 nejvýše 25g, hmotnost bouchací anebo trhací náplně 

v pyrotechnickém dílu, nejvýše 10,0 g černého prachu 

nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 

2,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov 

3 nejvýše 40 g, hmotnost bouchací anebo trhací náplně 

v pyrotechnickém dílu, nejvýše 20 g černého prachu 

nebo 8,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 

4,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov  

práskací 

provázky 

1 nejvýše 16,0 mg bouchací slože na bázi chlorečnanu 

draselného a červeného fosforu nebo nejvýše 1,6 mg 

třaskavého stříbra jako bouchací slože 

prskavky 1 nejvýše 7,5 g 

2  nejvýše 50 g 

létající ohnivá 

kolečka 

2 nejvýše 30 g 

stolní bomby 1 nejvýše 2,0 g dusičnanu celulózy s hmotnostním 

podílem dusíku nejvýše 12,6 % 

bouchací kuličky 1 nejvýše 2,5 mg třaskavého stříbra 

sluníčka 2 nejvýše 100 g, každý hvízdající díl, je-li použit nejvýše 

5,0 g 

3 nejvýše 900 g, každý samostatný díl nejvýše 150,0 g, 

každý hvízdající díl, je-li použit nejvýše 20,0 g 
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Zdroje zážehu dle ČSN EN 15947-5 [4] 

Tab. 3 Zdroje zážehu 

Výrobek Vyčnívající 

zápalnice 

Zážehová 

hlavička 

Krycí 

papír 

Třecí 

hlavička 

stoupací kola + - - - 

petarda + + - + 

baterie/kombinace + - - - 

bengálské ohně + + + - 

bengálské zápalky - - - + 

bengálské tyčinky N.A. N.A. N.A. N.A. 

vánoční petardy N.A. N.A. N.A. N.A. 

práskací granule + - - - 

dvojité petardy + - - - 

zábleskové petardy + - - - 

blikavky + + - - 

fontány (vnitřní použití) + + + - 

fontány (venkovní použití) + + + + 

pozemní tuláci + + - - 

pozemní víry + - - - 

ruční prskavky - + - - 

skákací petardy + + - - 

skákací pozemní víry + - - - 

miny + + - - 

minirakety + + - - 

prskavky - + - - 

žertovné zápalky - - - + 

party petardy N.A. N.A. N.A. N.A. 

rakety + - - - 

římské svíce + - - - 

hady + + - - 

vystřelovací trubice + - - - 

práskací provázky N.A. N.A. N.A. N.A. 

létající ohnivá kolečka + - - - 

stolní bomby + - - - 

bouchací kuličky N.A. N.A. N.A. N.A. 

sluníčka + - - - 

+: přípustné 

-: nepřípustné 

N.A.: neaplikovatelné 
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3.1 Druhy a popis komerční pyrotechniky 

3.1.1 Kompakt 

Kompakt je sestava papírových trubiček od průměru 1centimetr do 10 centimetrů.  Sestava 

trubiček je slepena k sobě a vzájemně propojena zápalnými šňůrami (zápalnicemi) nebo 

stopinami. Trubičky mohou být v kompaktu umístěny v přímém směru letu (přímý kompakt) 

nebo směrovány pod určitým úhlem (směrový kompakt). 

    

Obr. č. 1 Zabalený kompakt      Obr. č. 2 Směrový kompakt [15] 

 

Každý kompakt se skládá: 

Trubičky jsou na spodní straně opatřeny hliněnou nebo sádrovou ucpávkou. Ucpávka tvoří 

výmetové dno. Nad výmetovým dnem je nasypán černý prach, do kterého vede iniciační 

stopina. Nad černým prachem je směrová ucpávka s dírkou uprostřed, která funguje jako 

směrový zážeh na zpožďovací slož vnitřního efektu (válečku, koule nebo samostatných volně 

sypaných světlic). Ve válečku (nebo kouli) je umístěn efekt se zpožďovačem různé časové 

délky. Po vystřelení válečku s efektem dochází k prohoření a následnému zapálení slože 

efektu. Poté vznikne daný efekt. Při poškození ucpávky může dojít k vysypání černého 

prachu, což má za následek ztrátu tlaku při výstřelu. Efekt není vystřelený do požadované 

výšky, a tak dojde k explozi v nižší výšce, přímo nad kompaktem nebo dojde k explozi efektu 

přímo v trubičce kompaktu. 

 

Obr. č. 3 Propojení kompaktu stopinou [15] 
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Obr. č. 4 Funkce kompaktu [10] 

Princip kompaktů je u všech typů stejný. Liší se pouze průměrem, náplní a rozložením 

trubiček (rovné, směrové) a propojením stopin. 

 

3.1.2 Rakety 

Raketa je kovová, papírová nebo umělá trubička na dřevěné tyči, která slouží jako stabilizátor 

a určuje směr výstřelu rakety. 

Na konci trubičky (rakety) je ucpávka s dírkou, která má funkci trysky a iniciuje raketu 

pomocí zápalné šňůry nebo palníku. Trubička (raketa) je v přední části opatřena balistickou 

kuklou ke snížení odporu vzduchu při letu. 

Po zapálení vnitřní slože dochází k postupnému odhořívání hnací slože, nárůstu tlaku a k 

následnému vzlétnutí výrobku. Po prohoření zpožďovače dojde k výmetu nebo k explozi 

slože efektu. 

               

Obr. č. 5 Raketa [15]    Obr. č. 6 Funkce rakety [10] 
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3.1.3 Fontány 

Fontána je papírová trubička nebo pyramida se spodní ucpávkou a vnitřní složí, která je 

slisovaná nebo volně ložená. Fontány jsou různých průměrů a efekt se může pohybovat od 

výšky 0,5 metru až 15 metrů. 

Po iniciaci výrobku dochází k hoření uvnitř slože a následnému vytlačování jisker nebo 

světlic do výšky. Výška efektu se může během hoření měnit, ale většinou ke konci efektu 

graduje. 

    

  Obr. č. 7 Fontány [15]   Obr. č. 8 Funkce fontány [10] 

 

3.1.4 Římské svíce 

Papírové trubice s dolní papírovou, sádrovou nebo hliněnou ucpávkou od ráže 1 centimetr až 

do ráže 10 centimetrů s různou délkou a počtem efektů. 

Při iniciaci výrobku dojde k prohoření výmetů a vystřelování postupně všech vnitřních náplní 

posazených na sobě oddělených pilinovou, papírovou nebo plstěnou ucpávkou se 

zpožďovačem do požadované výšky. 

 

 

Obr. č. 9 Římské svíce [15]   Obr. č. 10 Funkce římské svíce [10] 
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3.1.5 Kulové pumy 

Kulové pumy se vyrábí od ráží 20 milimetrů až do ráží 1000 milimetrů.  

Dle Českého báňského úřadu jsou v České republice schváleny pouze kolové pumy do ráže 

300 milimetrů a pro volný prodej od 18ti let do ráže 50 milimetrů ve druhé kategorii. 

Základ kulové pumy tvoří hmoždíř, což je papírová nebo plastová roura se spodním dřevěným 

nebo umělým dnem. 

Profesionální hmoždíře jsou vyrobené z tlakových rour s umělým dnem a v případě vnitřní 

exploze nevytváří střepiny. 

Samostatná kulová nebo válcová puma je koule nebo válec s výmetem, který se zasune do 

hmoždíře a iniciuje se spodním výmetem, který vytlačí kouli nebo válec vzhůru. Při zapálení 

výmetu dojde souběžně k zapálení zpožďovačů a následně k explozi. 

 

 

Obr. č. 11 Kulová puma 

 

Obr. č. 12 Funkce kulové pumy [10] 
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3.2 Pyroslože 

3.2.1 Zpožďovací slože   

Zpožďovací slože jsou určeny pro časový odstup mezi iniciací a samotnou funkcí 

ohňostrojného systému. Vyrábí se z různých surovin sestavených do složí podle potřebné 

délky času. Nejpoužívanější je černý prach lisovaný do papírových nebo kovových dutinek. 

Zpožďovací slože jsou citlivé k zážehu a šlehu plamene.  

 

 

Obr. č. 13 Zpožďovací slož [15] 

3.2.2 Zážehové slože 

Jsou určené k přenosu tepelné energie a následnému zažehnutí další slože. Jako zážehová slož 

se používá černý prach, ale také sestavené slože s velkým výkonem výšlehu a dobrou 

stabilitou.  

 

Obr. č. 14 Zážehová slož [15] 

3.2.3 Světelné slože   

Nejvíce jsou využívány pro ohně různých barev a ve světlicích. Do výrobků jsou uloženy 

v sypké formě (bengálské ohně) nebo lisovaná tělíska (světlice). 

Vyráběné barvy: bílá, žlutá, fialová, modrá, oranžová, červená, zelená. 
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Obr. č. 15 Světelné slože 

3.2.4 Dýmové slože   

Tyto slože jsou určeny pro vytvoření dýmu. Používají se v sypkém stavu (dýmovnice), 

různých druhů, barev a granulované do pouzder k vymetení do vzduchu.  

Laborují se v sypkém stavu – nasypáním, stlačením. 

 

Obr. č. 16 Dýmová slož [15] 

3.2.5 Explozivní slože  

Explozivní slože jsou určeny ke zvukovému efektu a jsou velmi citlivé k mechanickým 

impulsům. Používají se v sypké formě (musí být i v ohňostrojných výrobcích) a nelisují se.  

 

Obr. č. 17 Explozivní slož [15] 
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3.2.6 Jiskřivé slože   

Jiskřivé slože se využívají pro jiskřivé efekty. Nejpoužívanější jsou pro výrobu vánočních 

prskavek, gejzírů, pochodní, římských svící, vodopádů, třpytek a jiných výrobků zábavní 

pyrotechniky.  

 

Obr. č. 18 Jiskřivá slož [15] 

 

3.2.7 Hnací slože 

Slouží jako pohon pyrotechnických výrobků. Působí reaktivní silou u výrobků, které se 

vymetají, vystřelují do výšky. Laborují se do hnacích pouzder výrobků.  

 

Obr. č. 19 Hnací slož [15] 
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4 Legislativní požadavky 

Základní pojmy dle vyhlášky č. 174/1992 Sb. Českého báňského úřadu o 

pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi [8] 

 (1) Pyrotechnické výrobky jsou výrobky, které obsahují pyrotechnické slože, 

popřípadě i výbušniny v tuhém nebo kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo 

technické účely. 

  (2) Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších 

přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) se 

vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a pohybové účinky (dále jen 

"pyrotechnické efekty"). 

  (3) Výbušková slož je druh pyrotechnické slože obsahující kovový prášek a 

oxidovadlo ve volně sypaném stavu. 

  (4) Výbuška je pyrotechnický výrobek nebo jeho část sloužící k vyvolání zvukového a 

zábleskového účinku. 

  (5) Ohňostrojem podle této vyhlášky je současné nebo v krátkém časovém sledu 

následující odpalování pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným použitím 

pyrotechnických předmětů třídy I. 

  

4.1 Klasifikace pyrotechnických výrobků dle vyhlášky č. 174/1992 Sb. [8] 

Pro účely této vyhlášky jsou pyrotechnickými výrobky 

a) pyrotechnické předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické 

slože, případně i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem a při dodržení 

návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku. 

 b) výbušné předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože a 

výbušniny, které mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku. 

Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II 

a III. 

Pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do 

podtříd T0 a T1. 

Výbušné předměty se zařazují do třídy IV a podtřídy T2 a vztahují se na ně také předpisy o 

výbušninách. 
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Základní požadavky na pyrotechnické předměty a pyrotechnické slože dle vyhlášky  

č. 174/1992 Sb. [8] 

a) při dodržení návrhu k používání nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku, 

b) nemohly dosáhnout výše než 100 metrů, 

c) při výškových pyrotechnických efektech nedopadaly na zem hořící zbytky, 

d) netvořily nebezpečné střepiny, které by mohly způsobit zranění osob; přitom pyrotechnické 

předměty třídy I a II nesmí vyvolat intenzitu hluku větší než 115 dB (A) ve volném prostoru 

ve vzdálenosti 8 m. 

Pyrotechnické předměty musí být: 

a) výrobcem vyrobeny nebo baleny tak, aby při dopravě a manipulaci byly bezpečné; zejména 

musí být zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení, 

b) označeny na obale nebo na jednotlivém kuse tak, aby byl zřejmý způsob a místo jejich 

zapalování. 

Časované pyrotechnické předměty musí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí výrobku 

3 až 6 sekund; to neplatí při použití elektrického zážehu. 

Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 musí být na svém povrchu nebo v 

nejmenším prodejním balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k používání v 

českém nebo slovenském jazyce [§ 3 odst. 1 písm. a)], datem do kdy má být pyrotechnický 

předmět spotřebován nebo datem výroby a spotřební dobou, označením výrobce nebo 

dovozce, třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení k uvedení 

do oběhu; návod k používání u pyrotechnických předmětů třídy III a podtřídy T1 musí 

obsahovat též návod k ničení selhávek.  

Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 musí být na svém povrchu nebo v nejmenším 

prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k používání v českém nebo slovenském 

jazyce, označením výrobce nebo dovozce, třídou nebo podtřídou stupně nebezpečnosti a 

číslem rozhodnutí o schválení pyrotechnického předmětu k uvedení do oběhu. 

Pyrotechnické slože v pyrotechnických předmětech nesmí být samozápalné a mechanicky 

nebo chemicky znečištěny. Nesmí vykazovat chemické reakce a změny nepříznivě ovlivňující 

bezpečnost při manipulaci, skladování a použití, a to ani v případě jejich uložení v nejmenším 

původním balení při teplotě 50°C po dobu 4 týdnů. 
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Klasifikace pyrotechnických výrobků dle vyhlášky č. 174/1992 Sb. [8] 

Pyrotechnické předměty třídy I 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů 

pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

 0,5 g volné suché nitrocelulózy ve formě vláknité nebo vločkovité nebo, 

 0,0025 g třaskavého stříbra nebo, 

 0,0075 g směsi červený fosfor - chlorečnan nebo kov - chlorečnan. 

Hmotnostní limity uvedené pod písmeny a) až c) platí též v případě použití obdobných látek 

nebo směsí. 

Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou pyrotechnické hračky, zejména: 

prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, 

ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a 

vystřelovací konfety. 

  

Pyrotechnické předměty třídy II 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů 

pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

 0,4 g výbuškových složí nebo, 

 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce. 

Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více než 20 g všech druhů pyrotechnických složí, z 

toho nejvýše 10 g pro pyrotechnický efekt. 

Do této třídy jsou zařazeny pyrotechnické předměty s hvízdavou náplní a rakety, i když 

splňují hmotnostní parametry pro třídu I. 

Pyrotechnickými předměty zařazenými do této třídy jsou též pyrotechnické slože dýmové a 

bengálské ohně. V jednom obalu smí být nejvíce 3 kg těchto složí. 

Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým účinkem nesmí být odhozeny více 

než 8 metrů z místa rozpadu, při tom jejich zbytky nesmí hořet nebo doutnat. 

Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: 

římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní 

barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně. 
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Pyrotechnické předměty třídy III 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech 

druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

 50 g výbuškových složí nebo, 

 100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách. 

 Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse, více než 75 g všech druhů pyrotechnických 

složí, z toho: 

 20 g výbuškových složí, nebo 

 40 g volně sypaného černého prachu. 

Pyrotechnický předmět sestavený z více dílů, mimo světelných obrazů, se může skládat 

nejvíce z 12 dílů. Při tom musí být splněny tyto podmínky: celkové množství pyrotechnických 

složí v sestaveném pyrotechnickém předmětu smí být nejvíce 800 g, u ohňopádu 1200 g, 

jednotlivý díl smí obsahovat nejvíce 15 g volně sypaného černého prachu nebo 6 g výbuškové 

slože. 

 Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: malé italské pumy, 

dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce. 

 

Výbušné předměty třídy IV 

Do této třídy jsou zařazeny výbušné předměty, které alespoň jednou hodnotou překračují 

parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III. 

Charakteristickými výrobky této třídy jsou zejména: létavice, dělové rány ohňostrojné, italské 

pumy a kulové pumy.  

 

Pyrotechnické výrobky pro technické účely 

Pyrotechnické předměty a výbušné předměty pro technické účely se zařazují do podtříd T0, 

T1 a T2. 

Pyrotechnickými předměty podtřídy T0 jsou všeobecně používané výrobky, zejména: 

pyrotechnické a žárové zápalky, vulkanizační vložky, podpalovače, žhavice naftových 

motorů, zahřívací prostředky, dýmové prostředky pro ochranu rostlin proti hmyzu nebo 

škodlivým hlodavcům. 

Pyrotechnické předměty podtřídy T1 odpovídají třídě II a jsou to zejména: signální rakety a 

prostředky pro námořní a leteckou dopravu, prostředky na plašení ptactva, signální 
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dýmovnice a dýmovnice pro určení směru větru, modelářské raketové motorky, termitové 

slože pro svařování, prostředky pro použití ve filmu, v televizi a na divadelní scéně. 

 Výbušné předměty podtřídy T2 odpovídají třídě IV a jsou to zejména: prostředky pro vrhání 

záchranných lan a chytacích sítí, rakety a náboje pro rozmetání prostředků proti kroupám. 

 

4.2 Zákon č. 156/2000 Sb. [6] 

Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky obsahující výbušné látky nebo směs 

výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou černého 

prachu nebo zábleskové slože, určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo 

kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí.  

 

Členění pyrotechnických výrobků dle zákona č. 156/2000 Sb. [6]: 

 a) zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4, 

 b) divadelní pyrotechniku kategorie T1, T2 nebo, 

 c) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1, P2. 

  

Věkové omezení dle zákona č. 156/2000 Sb. [6] 

a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1, 

b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2, 

c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3, 

d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní 

pyrotechniku kategorie T1. 

Věkové hranice se nevztahují na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat 

pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného věku. 

 

4.3 Nařízení vlády č. 208/2010 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické 

výrobky a jejich uvádění na trh [7] 

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků 

 (1) Zábavní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené k zábavním 

účelům, se dělí na 

 a) kategorii 1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a 

má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně 

zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov, 
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 b) kategorii 2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má 

nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách, 

 c) kategorii 3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, 

je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje 

lidské zdraví, 

 d) kategorii 4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena 

pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské 

zdraví. 

  (2) Divadelní pyrotechnika, kterou se rozumí pyrotechnické výrobky určené pro 

použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních 

produkcí, nebo pro podobné použití, se dělí na 

 a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí, 

b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s 

odbornou způsobilostí. 

  (3) Ostatní pyrotechnické výrobky, kterými se rozumí pyrotechnické výrobky jiné než 

zábavní pyrotechnika nebo divadelní pyrotechnika, a kterými jsou zejména pyrotechnické 

výrobky určené pro použití ve vozidle, se dělí na: 

 a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí, 

 b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci 

nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí. 

 

Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky 

 1. Každý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených 

výrobcem a sdělených oznámenému subjektu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a 

spolehlivost. 

 2. Každý pyrotechnický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby bylo možné ho 

bezpečně zneškodnit vhodným postupem s minimálním vlivem na životní prostředí. 

 3. Každý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li používán k určenému 

účelu. 

 4. Každý pyrotechnický výrobek musí být zkoušen za reálných podmínek. Pokud to 

není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být 

tento výrobek používán. 

  Níže uvedené informace a případně i vlastnosti musí být vzaty v úvahu nebo 

přezkoušeny 
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 a) návrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, včetně podrobného chemického složení 

(hmotnost a procentuální podíl použitých látek) a rozměry, 

 b) fyzikální a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všech obvyklých, 

předvídatelných podmínek okolního prostředí, 

 c) citlivost k běžné předvídatelné manipulaci a přepravě, 

 d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich chemickou stabilitu, 

 e) odolnost pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, je-li pyrotechnický výrobek určen pro 

použití ve vlhku nebo mokru a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě 

ovlivněna vlhkostí, 

 f) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li pyrotechnický výrobek určen ke 

skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost 

být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo pyrotechnického 

výrobku jako celku, 

g) bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu, 

h) vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, 

skladování, používání (včetně bezpečných vzdáleností) a zneškodňování, a to v českém 

jazyce, 

i) schopnost pyrotechnického výrobku, jeho nejmenšího spotřebitelského obalu a ostatních 

složek odolávat poškození při skladování za běžných, předvídatelných podmínek, 

j) specifikace všech potřebných zařízení a pomůcek a návod k použití pro spolehlivou a 

bezpečnou funkci pyrotechnického výrobku. 

 5. Během přepravy a běžné manipulace by neměly pyrotechnické výrobky uvolňovat 

pyrotechnickou slož, nestanoví-li pokyny výrobce jinak. 

 6. Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat 

a) trhavinu pro civilní použití, kromě černého střelného prachu nebo zábleskové slože, 

b) vojenské výbušniny. 

 7. Další požadavky na jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobků 

 7.1 Zábavní pyrotechnika 

 Výrobce rozdělí zábavní pyrotechniku do kategorií podle § 2 zejména podle čistého 

výbušného obsahu, bezpečných vzdáleností a úrovně hluku. 

7.1.1 Zábavní pyrotechnika musí splňovat zejména následující kritéria: 

7.1.1.1 jde-li o kategorii 1 

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku 

může být bezpečná vzdálenost kratší, 
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b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo 

odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou, 

c) nesmí zahrnovat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard  

d) bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra 

7.1.1.2 jde-li o kategorii 2 

a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo 

odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou, 

b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku 

může být bezpečná vzdálenost kratší. 

7.1.1.3 jde-li o kategorii 3 

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 m; podle charakteru pyrotechnického výrobku 

může být bezpečná vzdálenost kratší, 

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo 

odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou. 

7.1.2 Zábavní pyrotechnika může být vyráběna pouze z takových materiálů, které 

minimalizují riziko poškození zdraví, majetku či životního prostředí plynoucí z úlomků. 

7.1.3 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v 

pokynech. 

7.1.4 Zábavní pyrotechnika se při své iniciaci a funkci nesmí pohybovat nevypočitatelným a 

nepředvídatelným způsobem. 

7.1.5 Zábavní pyrotechnika kategorie 1, 2 a 3 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci buď 

ochranným krytem, nejmenším spotřebitelským obalem, nebo konstrukcí výrobku. Zábavní 

pyrotechnika kategorie 4 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci způsobem, který určí 

výrobce. 

 7.2 Ostatní pyrotechnické výrobky 

7.2.1 Pyrotechnické výrobky musí být navrženy tak, aby při běžném použití minimalizovaly 

riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí. 

7.2.2 Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení nebo v 

pokynech. 

7.2.3 Pyrotechnický výrobek musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození 

zdraví, majetku a životního prostředí plynoucí z úlomků v případě neúmyslné iniciace. 

7.2.4 Pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat až do výrobcem uvedeného data spotřeby. 

 7.3 Zapalovací zařízení 
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7.3.1 Zapalovací zařízení musí být při použití za běžných, předvídatelných podmínek schopna 

spolehlivé iniciace a musí mít dostatečnou iniciační schopnost. 

7.3.2 Zapalovací zařízení musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a 

použití chráněna před elektrostatickým výbojem. 

7.3.3 Elektrické palníky musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití 

chráněny před elektromagnetickými poli při skladování a použití za běžných, předvídatelných 

podmínek. 

7.3.4 Nejmenší spotřebitelský obal zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a 

zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném, předvídatelném mechanickém 

namáhání. 

7.3.5 U pyrotechnického výrobku musí být uvedena doba hoření jeho zápalnice do funkce. 

7.3.6 U pyrotechnického výrobku musí být uvedeny elektrické charakteristiky zejména 

bezpečný proud, odpor, zážehový impuls elektrických palníků. 

7.3.7 Přívodní vodiče elektrických palníků musí být dostatečně izolovány a jejich mechanická 

pevnost včetně uchycení v samotném palníku musí odpovídat předpokládanému použití. 

 

Přechodné období 

V období roku 2013 do roku 2016 platí tzv. přechodné období, což znamená, že se na trhu 

můžou objevit stále pyrotechnické výrobky zatříděné podle zákona č. 156/ 2000 Sb. a 

vyhlášky č. 174/1992 Sb., které jsou rozděleny na pyrotechnické předměty nebo výbušné 

předměty na třídy a podtřídy, ale zároveň se setkáme s pyrotechnickými výrobky, které jsou 

zatříděny dle zákona č. 156/2000 Sb. a nařízení vlády č. 208//2010, které jsou rozděleny do 

kategorií. 
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Obr. č. 20 Rozdělení pyrotechniky dle zákona č. 156/2000 Sb. a nařízení vlády č. 

208/2010 Sb. 
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Obr. č. 21 Rozdělení pyrotechniky dle zákona č. 156/2000 Sb. a vyhlášky 174/1992 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

5 Přeprava pyrotechniky 

5.1 Přeprava a požadavky na obaly pyrotechnických předmětů 

Přeprava pyrotechnických předmětů podléhá mezinárodním smlouvám, dohodám o přepravě 

nebezpečných látek a předmětů. 

Přeprava probíhá v uzavřených a předepsaných obalech, na kterých je vyznačena manipulace. 

Při přepravě, manipulaci, během nakládky a vykládky je zakázáno používat otevřený oheň a 

plamen ve vozidlech a jejich blízkosti. 

Přepravní obal obsahuje informace o výrobci, název pyrotechnického předmětu, hmotnost 

celého balení, hmotnost pyrotechnických složí, datum výroby, spotřeby a označení stupně 

nebezpečnosti – zařazení do dané třídy, kategorie nebo podtřídy. 

Obalový materiál nesmí reagovat, vytvářet s pyrotechnickými předměty hořlavé, výbušné 

sloučeniny. 

Během namáhání, manipulaci při přepravě a skladování nesmí dojít k samovolnému 

poškození a otevření pyrotechnických předmětů. 

 

5.2 Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů  

Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů musí být zajištěno tak, aby nedošlo 

k ohrožení života a zdraví osob v případě vzniku požáru nebo výbuchu. Je zakázáno kouření a 

manipulace s otevřeným ohněm. 

Pyrotechnické předměty se skladují, vystavují (vyhláška 174/1992 Sb.) [8]: 

- v původních obalech výrobce, 

- v suchu, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C, 

- odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek, 

- předměty II a III třídy a podtřídy T1, mohou být v prodejní místnosti nejvýše však 100 

kg a nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí, 

- v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob nejvýše však 300 kg a nesmí 

obsahovat více než 69 kg pyrotechnických složí. 

  

V každé prodejní a skladovací místnosti musí být protipožární prostředky. 

Pyrotechnika jako taková je považována za výbušninu, a proto její skladování a požadavky na 

sklady jsou řešeny dle vyhlášky č. 99/1995 Sb. Českého báňského úřadu. 
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Přeprava nebezpečných věcí je taková přeprava, která může ohrozit zdraví osob, zvířat, 

životní prostředí a při které může dojít k poškození majetku. Z tohoto důvodu podléhá zákonu 

o přepravě nebezpečných látek podle ADR. 

Přeprava pyrotechniky se řadí mezi přepravu nebezpečných nákladů.  

V ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) jsou 

následující třídy nebezpečných věcí (8/2013 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních 

věcí) [5]. 

 

Třída 1       Výbušné látky a předměty 

Třída 2       Plyny 

Třída 3       Hořlavé kapaliny 

Třída 4.1    Hořlavé tuhé látky,   samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné   

látky 

Třída 4.2    Samozápalné látky 

Třída 4.3    Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

Třída 5.1    Látky podporující hoření 

Třída 5.2    Organické peroxidy 

Třída 6.1    Toxické látky 

Třída 6.2    Infekční látky 

Třída 7       Radioaktivní látky 

Třída 8       Žíravé látky 

Třída 9       Jiné nebezpečné látky a předměty 

 

Dle dohody o ADR je komerční pyrotechnika zařazena do třídy 1. 

 

Podtřídy dle SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s [5] 

Výbušné látky a předměty - Třída 1  

Výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí 

vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v 

okolním prostředí. 

Pyrotechnické látky: látky nebo směsi látek určené k vyvolání tepelných, světelných, 

zvukových, plynových nebo dýmových efektů nebo jejich kombinaci pomocí nedetonačních, 

samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí. 
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Definice podtříd 

Podtřída 1.1       Látky a předměty nebezpečné hromadným výbuchem (hromadný 

výbuch je takový výbuch, který postihne téměř celý náklad zdánlivě okamžitě). 

 

Podtřída 1.2        Látky a předměty nebezpečné rozletem, které však nejsou nebezpečné 

hromadným výbuchem. 

 

Podtřída 1.3        Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm, s malým nebezpečím 

od tlakové vlny nebo rozletu nebo oběma těmito účinky, které ale nejsou nebezpečné 

hromadným výbuchem: 

(a) která při hoření vydávají značné tepelné záření, nebo 

(b) které hoří postupně za projevu malé tlakové vlny nebo rozletu nebo obou těchto účinků. 

 

Podtřída 1.4        Látky a předměty, které v případě jejich zážehu nebo počinu během 

přepravy vykazují pouze malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez 

rozletu úlomků větších rozměrů nebo do větší vzdálenosti. Vnější oheň nesmí vyvolat 

zdánlivě okamžitý výbuch téměř celého obsahu kusu. 

 

Podtřída 1.5        Velmi necitlivé látky schopné hromadného výbuchu, které jsou tak 

necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření v detonaci je při běžných 

podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že 

nesmějí detonovat při zkoušce ve vnějším ohni. 

 

Podtřída 1.6       Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným 

výbuchem. Předměty obsahují jen velmi málo citlivé látky a pravděpodobnost jejich 

náhodného roznětu nebo přenosu výbuchu je velmi nízká. 

Vozidla určená pro přepravu pyrotechniky, výbušnin, výrobků a předmětů zařazených do 

třídy 1 musí být speciálně upravené dopravní prostředky podléhajícím bezpečnostním 

předpisům EX/II a EX/III. 
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Obr. č. 22 a 23 Vozidlo s vlekem určené k přepravě předmětů a látek zařazených do třídy 1 

[11] 

 

 

Vozidlo musí být označeno bezpečnostní tabulkou, která může být doplněna značkami pro 

daný druh přepravované látky.  

 
Obr. č. 24 Bezpečnostní tabulka 

 

Bezpečnostní tabulka se skládá ze dvou polí. V horním poli je umístěn Kemler kód (rychlá 

identifikace nebezpečnosti látky) a v dolním poli je umístěn UN kód (čtyřmístné číslo), který 

udává danou látku.  

  

Doplňující značky pro přepravu 

 

 
 

 Obr. č. 25 Doplňující značky pro přepravu [10] 
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Obr. č. 26 Označení vozidla přepravující nebezpečné látky [10] 

 

Možnost přepravovat pyrotechniku je stanovena dle limitů ADR, ale také fyzické osoby 

mohou přepravovat určité množství nebezpečné látky, které nepodléhá limitům ADR a 

můžeme je nazvat podlimitní přepravou. 

Základní povinnosti při přepravě nebezpečných látek dle ADR: 

- označení vozidla bezpečnostními tabulemi a doplňujícími značkami, 

- písemné pokyny pro řidiče, 

- nákladový list, 

- doplňující vybavení vozidla dle přepravy ADR, 

- konstrukce vozidla splňující požadavky pro přepravu nebezpečných látek, 

- školení řidiče. 

 

Přepravovaným podlimitním množstvím nebezpečných látek se rozumí takové množství 

nebezpečných látek v jedné dopravní jednotce, která patří do stejné přepravní kategorie a 

nepřekročí limit uvedený v následující tabulce, obrázek č. 29. 

 

 

Pro vysvětlení je zde uveden následující příklad: 

Přepravujeme 15 ks kompaktů (1.3G ve III. třídě, váha slože na kompakt je 2,5 kg) a chceme 

ještě převést nějakou pyrotechniku v 1.4G: 

15 kartonů x 2,5 váha = 37,5 x 20 (index kategorie 1) = 750 bodů 

1000 bodů – 750 bodů (zboží 1.3G) = 250 : 3 (index kategorie 2) = 83 kg pyrosloží v 1.4G 
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Obr. č. 27 Tabulka pro přepravu [10] 

 

http://www.ohnostroje-servis.cz/ohnostroje-servis.cz/media/content/technologie/preprava%20pyrotechniky/podlimit.JPG
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6 Provedení praktických zkoušek s pyrotechnikou při reálném požáru 

s cílem ověření vlivu pyrotechniky na průběh požáru 

Praktické zkoušky měly simulovat požár pyrotechniky v osobním automobilu a požár 

v budově s možností uskladnění komerční pyrotechniky. Pro simulaci požáru pyrotechniky 

v osobním automobilu byly provedeny dvě praktické zkoušky, které jsou uvedeny v této práci. 

Pro uskutečnění zkoušky týkající se požáru uskladněné pyrotechniky nebyl k dispozici 

adekvátní prostor. Z tohoto důvodu nebyla zmíněná zkouška provedena. 

Z pyrotechniky použité pro praktické zkoušky byly odebrány vzorky výrobků, které byly 

odborně delaborovány pyrotechnikem a byly předány k dalšímu zkoumání do Chemické 

laboratoře Třemošná, která vytvořila protokol a fotografie označené jako Příloha č. 1. 

 

6.1 První zkouška 

Provedení praktické zkoušky s pyrotechnikou – kulové pumy o průměru 75 mm 

Použitá pyrotechnika  

K provedení zkoušky byla použita pyrotechnika, která byla uskladněna ve skladu zatopeném 

při záplavách a bez jakýchkoliv pokusů o vysušení, byla uskladněna v dřevěných muničních 

bednách v suché místnosti s teplotou 10–15°C a vzdušnou vlhkostí cca 10%RH. 

Aby mohlo být určeno, jakým způsobem měla vlhkost vliv na pyrotechnické výrobky, byly 

části pyrotechnických výrobků delaborovány pyrotechnikem a pořízena fotodokumentace. 

Odbornou delaborací pyrotechnikem bylo zjištěno, že působením vlhka došlo v některých 

případech ke zvlhnutí výmetného černého prachu a následné změně hrudkování, tzn. rozpadu 

na jemný prášek. U některých výmetů se z důvodu dobré těsnosti igelitového pytlíku zachoval 

původní stav černého prachu. Jelikož igelitový pytlík v některých případech zakrýval spodní 

části nápalů časovacích zápalnic, nedošlo tak k jejich navlhnutí a zápalnice byly funkční. 

Působením vlhka došlo u některých kulových pum k částečnému rozpadu papírových koulí, 

průniku vlhkosti do celého výrobku a následnému vzniku plísní vnitřních i venkovních částí 

kulových pum.  

Stavy kulových pum jsou zobrazeny na obrázcích č. 28 až 36. Pro porovnání použitých 

kulových pum byla provedena pyrotechnikem delaborace nových kulových pum stejné ráže 

na fotografiích. 
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Obr. č. 28 Kulové pumy 75 mm v řezu - vlhký pyrotechnický výrobek 

 

 

Obr. č. 29 Kulové pumy 75 mm v řezu - nový pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 30 Výmetný černý prach a časovací zápalnice s nápalem a černou stopinou -vlhký 

pyrotechnický výrobek 

  

Obr. č. 31 a  32 Výmetný černý prach a časovací zápalnice s nápalem a stopinou nový 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 33 Řez vnitřní části kulové pumy bez pyrotechnické slože s patrnou vnitřní plísní 

způsobenou vlhkem 
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Obr. č. 34 Řez polokoule kulové pumy 75mm bez pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 35 Kulová puma 75mm bez spodní výmetné části s patrnou plísní a rozpadající 

se papírovou koulí způsobenou vlhkem 

 

Obr. č. 36 Kulová puma 75mm, pohled shora - nový pyrotechnický výrobek 
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Provedení první praktické zkoušky 

 

První zkouška byla provedena ve vojenském újezdu Brdy. Pro zkoušku byl použit osobní 

automobil Škoda Forman, do kterého byla vložena komerční pyrotechnika. Použity byly 

kulové pumy o průměru cca 75 mm, počtu 600 kusů a 3 ks kompaktů – jeden kompakt po 36 

ranách. Celkem tedy 108 ran z kompaktů. Kulové pumy a kompakty byly volně uloženy do 

kufru vozidla, obrázky č. 37 a 38. 

Pro zajištění iniciace bylo použito dálkového odpalu a dvou pyrotechnických pochodní 

umístěných na zadních sedadlech vozidla. Ve vzdálenosti 10 metrů od zadní části vozidla byl 

umístěn zásahový oblek hasiče Fireman V a ve vzdálenosti 10 metrů od přední části vozidla 

byl umístěn pracovní stejnokroj složený ze 100% bavlny. Na obou oblecích bylo sledováno 

poškození od pyrotechniky. Pro zajištění záznamu byly instalovány dva kusy videokamer a 

dva fotoaparáty v bezpečné vzdálenosti určené pyrotechnikem od vozidla. Pro záznam teploty 

bylo využito termokamery umístěné v bezpečné vzdálenosti od vozidla. Termokamera byla 

zajištěna Technickým ústavem požární ochrany Praha. Během celé zkoušky byly 

zaznamenávány časové a teplotní údaje, které jsou zobrazeny v grafu č. 1, kde červený bod 

znázorňuje explozi a další body degradaci uložené pyrotechniky. Po samovolném dohoření 

požáru automobilu byl proveden průzkum vozidla, zbylé pyrotechniky ve vozidle a 

pyrotechniky v okolí vozidla, obrázky č. 39 až 44. 

 

 
 

Graf č. 1 Degradace pyrotechnických výrobků při požáru 
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Výsledek první praktické zkoušky 

Po iniciaci pyrotechnických pochodní došlo k velmi rychlému prohoření zadních sedadel a 

následné explozi pyrotechniky v kufru vozidla. Exploze vytvořila ve vozidle přetlak, při 

kterém došlo k roztříštění zadního okna, bočních oken a přední lepené sklo bylo odmrštěno do 

vzdálenosti 15 metrů před přední část vozidla. Zadní dveře vozidla (vstup do kufru) se explozí 

otevřely a horní krycí deska zavazadlového prostoru včetně zabudovaných reproduktorů byla 

vymrštěna 10 metrů od zadní části automobilu. Při iniciaci kulových pum došlo k explozi 

velkého počtu pum s velkou gramáží světelných složí. Světelné slože se iniciovaly jen 

v malém množství, a proto až na výjimky, byl vliv na sekundární založení požáru velmi malý. 

Vzniklou explozí byly kulové pumy rozhozeny po celém prostoru automobilu a do okruhu 5 

metrů bylo vyhozeno cca 30% kulových pum a do vzdálenosti 10 metrů od automobilu bylo 

vyhozeno cca 5% kulových pum. Vlivem exploze pyrotechniky a rychlého nárůstu teploty 

uvnitř vozidla došlo k celkovému vzplanutí osobního vozu a kompletnímu vyhoření za 35 

minut.  

Během požáru docházelo k ojedinělým explozím zbývajících kulových pum nejen 

v automobilu, ale i mimo něj. Tyto kulové pumy se nestačily iniciovat následkem exploze a 

zůstávaly mimo požár nebo se neiniciovaly z důvodu jejich velké vnitřní vlhkosti. Po 

celkovém dohoření automobilu byla pyrotechnikem provedena kontrola místa události a bylo 

nalezeno 20 kusů nevybuchlých kulových pum, u kterých nedošlo k iniciaci při vzniklé 

explozi ostatních pum. Nalezených 20 kusů kulových pum bylo pyrotechnikem po ukončení 

zkoušky odborně zlikvidováno v předem připravené hranici. Po provedeném průzkumu 

nebyly na pracovním stejnokroji umístěném v přední části vozidla nalezeny žádné známky 

poškození od odlétající pyrotechniky a jejich efektů, obr. č. 66. Na zásahovém obleku 

umístěném v zadní části vozidla byly nalezeny známky poškození obleku od odlétajících částí 

pyrotechniky, obr. č. 67 až 71. 

  

Obr. č. 37 a 38 Umístění pyrotechniky ve vozidle 
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Obr. č. 39 Pyrotechnické pochodně  Obr. č. 40 Exploze uložené pyrotechniky 

  

Obr. č. 41 a 42 Průběh požáru s efekty pyrotechniky 

  

Obr. č. 43 a 44 Samovolné dohoření automobilu a vymetené kulové pumy z vozidla 
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6.2 Druhá zkouška 

Provedení praktické zkoušky s pyrotechnikou - kompakty 

Použitá pyrotechnika 

K provedení druhé zkoušky byla použita pyrotechnika ze stejného skladu, který byl zatopen 

při záplavách. Bez jakýchkoliv pokusů o vysušení byla pyrotechnika následně uskladněna 

v suchém skladu s teplotou 10–15°C se vzdušnou vlhkostí cca 10%RH a uložena do suchých 

papírových kartonových krabic, které byly přebaleny smršťovací folií.    

Jako u první zkoušky byl vzorek pyrotechnického výrobku delaborován pyrotechnikem a 

pořízena fotodokumentace. Odbornou delaborací pyrotechnikem bylo zjištěno, že u kompaktů 

byl následkem vlhkosti nenávratně znehodnocen výmetný střelný prach, propojovací černé 

stopiny a zelené zápalnice. Tímto znehodnocením byla zcela narušena funkčnost výrobku a, 

až na některé výjimky, nemohlo dojít působením ohně k výstřelu pyrotechnické vložky 

s pyrotechnickou složí. Pokud vlhko neproniklo do některých výmetných trubek, fungoval 

výrobek standardním způsobem a docházelo k výstřelu pyrotechnických vložek 

s pyrotechnickou složí. Působení vlhka na pyrotechnický výrobek je patrné na obrázcích č. 45 

až 51.  

 

  

Obr. č. 45 a 46 Řez a detail kompletní výmetné roury pyrotechnického výrobku včetně 

ucpávek, výmetu a pyrotechnické slože - vlhký pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 47 Řez kompletního kompaktu - vlhký pyrotechnický výrobek 

 

 

Obr. č. 48 Řez vnitřní náplně vložky pyrotechnického výrobku - vlhký pyrotechnický 

výrobek 
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Obr. č. 49 Řez vnitřní náplně vložky pyrotechnického výrobku bez pyrotechnických složí - 

vlhký pyrotechnický výrobek 

 

 

Obr. č. 50 Řez vnitřní náplně vložky pyrotechnického výrobku s pyrotechnickou složí - vlhký 

pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 51 Příčný řez vložky pyrotechnického výrobku s patrnou plísní způsobenou vlhkem 

 

 

Při delaboraci vnitřního válečku pyrotechnické slože s nápalem bylo zjištěno, že působení 

vlhka mělo za následek změnu stavu, většinou hrudkování a celkové ztvrdnutí explozivní 

pyrotechnické slože a zplesnivění vnitřní části válečku. Vlhkost způsobila, že spodní nápal se 

zpožďovačem se zapaloval až po působení takové teploty, při které došlo k částečnému 

vysušení. Při okamžitém prohoření zpožďovače způsobené teplem z požáru došlo k prohoření 

zpožďovače a k následné explozi a rozptylu světlic do okolí. Pokud na váleček nepůsobila 

vlhkost, fungoval standardním způsobem, tzn. že po celé dráze letu hořely světlice. U 

válečků, na které působilo vlhko, docházelo sice k explozi pyrotechnické slože, ale světlice se 

vlivem vlhka vůbec nezapálily nebo se rozhořívaly až na konci dráhy letu, což paradoxně 

způsobovalo delší hoření světlic a vznikal větší počet ohnisek požáru. Tento jev byl 

pozorován jen u výrobků s větší gramovou náplní světelné slože. 

Pro porovnání byly pořízeny fotografie řezů nového pyrotechnického výrobku (kompaktu). 

Rozdíly jsou patrné na obrázcích č. 52 až 54. Z důvodu poškození některých částí kompaktu 

byly poškozené kompakty znovu přebity, zabezpečeny a připraveny ke zkoušce. 
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Obr. č. 52 Řez kompletní výmetné roury nového pyrotechnického výrobku včetně řezu 

vnitřního válečku obsahující pyrotechnické slože 

 

Obr. č. 53 Řez kompletní výmetné roury nového pyrotechnického výrobku včetně řezu 

vnitřního válečku obsahující pyrotechnické slože 
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Obr. č. 54 Řez vnitřní náplně vložky nového pyrotechnického výrobku pohled shora 

 

Provedení druhé praktické zkoušky 

Druhá zkouška byla provedena v bývalém areálu podniku Lachema v obci Kaznějov. Pro 

zkoušku byl použit osobní automobil Hyundai, do kterého byla vložena komerční 

pyrotechnika. Použity byly čtyři sestavené kompakty. Dva směrové a dva přímé kompakty 

v celkovém počtu 411 ran. Tři kusy kompaktu byly volně uloženy na zadní sedadla 

automobilu a jeden kus kompaktu do kufru vozidla. Pro zajištění iniciace bylo použito 

dálkového odpalu a jedné pyrotechnické pochodně uložené v motorové části vozidla. 

Pyrotechnická pochodeň sloužila k iniciaci požáru a simulovala v motorové části vozidla 

vznik požáru (technická závada na vozidle) obrázky č. 55 až 59. Ve vzdálenosti 5 metrů od 

zadní části vozidla byl umístěn zásahový oblek hasiče Fireman V, na kterém bylo sledováno 

poškození od pyrotechniky. Pro zajištění záznamu byly nainstalovány dva kusy videokamer a 

fotoaparátů v bezpečné vzdálenosti od vozidla. 

Pro záznam teploty bylo využito termokamery Argus (rozsah měření -40 až +800°C) umístěné 

v bezpečné vzdálenosti od vozidla. Během celé zkoušky byly zaznamenávány časové a 

teplotní údaje, které jsou zobrazeny v grafu č. 2, kde body znázorňují degradaci uložené 

pyrotechniky. Po samovolném dohoření požáru automobilu byl proveden průzkum vozidla, 

zbylé pyrotechniky ve vozidle a částí pyrotechniky v okolí vozidla. 
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Graf č. 2 Degradace pyrotechnických výrobků při požáru 

 

Obr. č. 55 Použité kompakty ke zkoušce 

     

Obr. č. 56 a 57 Umístění pyrotechniky ve vozidle 
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Obr. č. 58 a 59 Umístění pyrotechnické pochodně v motorové části vozidla 

  

Obr. č. 60 a 61 Rozvoj požáru vozidla 

  

Obr. č. 62 a 63 Zasažení umístěné pyrotechniky požárem 

   

Obr. č. 64 a 65 samovolné dohoření automobilu a zbytky umístěné pyrotechniky 
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Výsledek druhé praktické zkoušky 

Po iniciaci pyrotechnické pochodně došlo ke vzniku požáru v motorové části, který následně 

postoupil do vnitřního prostoru vozidla, kde došlo k zahoření vybavení vozidla obrázky č. 60 

a 61. Vlivem nárůstu teploty došlo k popraskání všech oken ve vozidle a teprve po rozhoření 

celé vnitřní části vozidla začalo docházet k explozím uložené pyrotechniky. Během 

probíhajícího požáru docházelo k ojedinělým explozím kompaktů ve vozidle obrázky č. 62 a 

63. Po celkovém dohoření automobilu byla pyrotechnikem provedena kontrola místa požáru a 

uložené pyrotechniky ve vozidle. Průzkumem po požáru nebyla nalezena žádná výmetná těla 

kompaktů mimo vozidlo. Všechny výmetné roury byly při požáru zničeny v automobilu 

obrázky č. 64 a 65. Docházelo pouze k výmetu efektů, které se nepohybovaly po určené dráze 

letu, ale po samovolných drahách v nejdelší vzdálenosti cca 30 metrů od vozidla. Na 

zásahovém obleku umístěném v zadní části vozidla byly nalezeny známky poškození obleku 

od odlétajících částí pyrotechniky obrázky č. 72 a 73. Po provedených zkouškách a 

vyhodnocení získaných informací lze říci, že částečně poškozená komerční pyrotechnika má 

zachované své vlastnosti a je schopna zranit osoby, poškodit majetek a iniciovat sekundární 

požáry. 

 

Vliv pyrotechnických výrobků na ochranný zásahový oblek hasiče 

Při obou praktických zkouškách bylo na ochranném zásahovém oděvu hasiče Fireman 

V sledováno působení komerční pyrotechniky a možnost poškození oděvu.  

Při první praktické zkoušce byly ve vzdálenosti 10 metrů od vozidla umístěny 2 kusy oděvu, 

na kterých bylo sledováno poškození od odlétající pyrotechniky. V přední části vozidla byl 

umístěn pracovní oblek vyrobený ze 100% bavlny a v zadní části vozidla byl umístěn 

ochranný zásahový oblek hasiče Fireman V. Po ukončení zkoušky byly oba obleky 

prohlédnuty z důvodu poškození od pyrotechniky.  

Na pracovním obleku (100% bavlna) umístěném v přední části vozu nebyly nalezeny žádné 

známky poškození, obrázek č. 66. 

 

Obr. č. 66 Pracovní stejnokroj vyrobený ze 100% bavlny 



 62 

Na zásahovém obleku byly nalezeny známky poškození jak na kabátu, tak i na kalhotách. 

Na spodní části nohavic obleku došlo k poškození vrchní vrstvy obleku tepelným působením 

od světelné slože z kulové pumy, obrázek č. 67 a 68. 

Na kabátu v oblasti kapsy pro ruční radiostanici jsou viditelné malé nataveniny složí, obrázky 

č. 69 až 71.  

U obou částí obleku nedošlo k poškození vnitřní tepelné ochranné vrstvy obleku. Propálení a 

natavení části světlic bylo pouze na vrchní ochranné vrstvě. 

 

   

Obr. č. 67, 68 a 69 Poškození a detail zásahového obleku 

     

Obr. č. 70 a 71 Poškozená vrchní vrstva zásahového obleku 

 

Při druhé zkoušce byl zásahový oblek umístěn od zadní části vozidla ve vzdálenosti 5 metrů. 

Po provedení druhé zkoušky byl také zásahový oděv poškozen od odlétajících světlic. 

Zejména došlo k poškození vrchní ochranné vrstvy oděvu. Na vnitřní tepelné ochranné vrstvě 

nebylo nalezeno viditelné poškození. 
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Obr. č. 72 a 73 Poškození zásahového obleku 

 

Při zásahu je hasič při hašení požáru osobního automobilu ve vzdálenosti od vozidla do 2 

metrů. Z tohoto důvodu byla provedena další praktická zkouška, kdy vzdálenost mezi 

kompaktem a zásahovým oděvem byla pouze jeden a půl metru. Na tuto zkoušku byl použit 

kompakt o osmi ranách připravený pyrotechnikem. Po iniciaci kompaktu byl za pomoci 

termokamery, videokamery a fotoaparátu pořízen záznam působení pyrotechniky na oblek, 

obrázky č. 74 a 75. 

 

  

Obr. č. 74 a 75 Zásahový oblek s kompaktem a působení efektu kompaktu 

 

Na testovaném zásahovém oděvu hasiče Fireman V bylo nalezeno znatelné poškození 

ochranné vrchní vrstvy, které bylo způsobeno světlicemi o vysoké teplotě (cca 1000°C), 

obrázky č. 76 a 77. 

Pro měření teploty požáru bylo využito termokamery (Argus 4 s rozsahem měření – 40°C až 

+ 800 °C), která byla umístěna v bezpečné vzdálenosti spolu s fotoaparátem. 

Dle údajů získaných z termokamery dochází při zasažení oděvu světlicí k extrémnímu nárůstu 

teploty na několik vteřin na zasaženém místě. 
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Obr. č. 76 a 77 Poškození zásahového obleku 

 

Bohužel ani při jedné zkoušce nebyly do obleku umístěny teplotní čidla pro měření teploty 

pod zásahovým oděvem. Dle způsobených poškození na zásahových oblecích lze říci, že při 

zasažení obleku světlicí či světelnou složí působí na místo dopadu po určitou dobu velká 

teplota (světelné slože 1000°C – 2000°C). Při tomto tepelném působení dochází k zuhelnatění 

a rozpadu první ochranné vrstvy obleku, na druhou tepelnou vrstvu působí přenos teploty, což 

má za následek rychlý nárůst teploty pod oděvem a působení na kůži zasahujícího hasiče. Při 

tepelném působení na kůži hasiče může dojít k popáleninám.  
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7 Zhodnocení nebezpečí při zásazích s výskytem komerční pyrotechniky  

S komerční pyrotechnikou se můžeme setkat při její výrobě, skladování, přepravě, prodeji a 

jejím použití nejen laickou veřejností, ale také profesionály.   

V případě vzniku mimořádné události může dojít k iniciaci požáru úmyslně, nedbalostí, 

technickou či technologickou závadou. Při požáru pyrotechniky dochází k její iniciaci a tím 

k vytvoření efektů pyrotechniky, které nejsou žádoucí a ovlivňují chování požáru. 

Dle provedených zkoušek a získaných informací bylo zjištěno, že při požáru komerční 

pyrotechniky dochází k její náhodné iniciaci, což může vést ke vzniku explozivního hoření, 

rychlému rozvoji požáru, rozmetání pyrotechnických výrobků do okolního prostoru, jejich 

následné iniciaci, založení sekundárních ohnisek požáru a tím k ohrožení zasahujících osob, 

techniky a majetku. 

Z praktických zkoušek vyplývá, že při požáru pyrotechnických výrobků může od jejich efektů 

dojít k poškození zásahových oděvů a tím k ohrožení zasahujících hasičů.  

Pro zasahující osoby je problematické přiblížení se k požáru, neboť odlétající části 

pyrotechniky jsou vymršťovány, vystřelovány a vymetány do vzdáleností cca 20-30 metrů. 

Teplota hoření u světelných složí (až 2000°C) je zachována po dobu několika vteřin, což má 

za následek poškození ochranného zásahového oděvu hasiče a extrémní tepelné působení na 

zasaženou plochu pod ochrannou vrstvou obleku, což může vést až ke zranění. 

Možná nebezpečí při požáru s pyrotechnikou: 

 velká fyzická a psychická zátěž zasahujících,  

 možnost explozivního hoření, 

 vznik sekundárních požárů, 

 omezené možnosti pohybu zasahujících hasičů,  

 ohrožení zasahujících hasičů – nebezpečí popálení, 

 působením vysokých teplot hrozí nebezpečí fyzického vyčerpání, nebezpečí přehřátí,   

 složité dispoziční členění objektu, rychlé zakouření objektu - nebezpečí ztráty orientace, 

 vlivem exploze hrozí poškození stavebních konstrukcí, 

 zvážit možnost evakuace okolních objektů,  

 skladování a přeprava pyrotechniky nemusí vždy odpovídat požadavkům a předpisům,  

 možná iniciace pyrotechnických výrobků i po likvidaci požáru, 

 při nálezu nepoškozené pyrotechniky postupovat jako při zásahu s výbušnými předměty. 
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8 Návrh optimální taktiky a skladby požární techniky pro provedení 

zásahu v Plzeňském kraji 

Při požáru je velmi důležité získat informace, že se na místě události nachází komerční 

pyrotechnika, jež může při zasažení ohněm negativně ovlivnit vývoj požáru.  

Po příjezdu na místo události by měla být mobilní požární technika ustavena v bezpečné 

vzdálenosti s dostatečným odstupem od místa požáru. Místo události je třeba rozdělit na 

bezpečnou a nebezpečnou zónu, kde v bezpečné zóně bude provedeno shromaždiště 

zasahujících, požární techniky a ostatních zasahujících složek. Pokud je to možné, využít krytí 

pro zasahující i mobilní techniku. V nebezpečné zóně je třeba nasadit jen nutný počet 

zasahujících hasičů a zajistit jejich jištění. Zasahující v nebezpečné zóně by měli využívat 

krytí při hasebním zásahu a pohybovat se co nejbezpečněji. V případě požáru většího rozsahu 

je potřeba zvážit možnost nasazení přenosných proudnic a monitorů.  

Při požáru pyrotechniky v uzavřeném prostoru (skladu) se jako ideální jeví z pohledu 

bezpečné likvidace možnost zaplavení prostoru požáru vodou. Z důvodu potřeby velkého 

množství hasební vody se jako vhodné jeví nasazení velkokapacitních cisternových 

automobilových stříkaček a nasazení speciálního vysokotlakého hasicího zařízení CCS Cobra.  

V případě vzniku požáru v budově se jeví jako jedna z nejbezpečnějších variant použití 

hasicího zařízení Cobra, které umožňuje nasazení útočného proudu z vnější strany budovy a 

zasahující nemusí vstupovat do objektu zasaženého požárem a odlétajícími efekty 

pyrotechniky uvnitř budovy. 

Na místo události je vhodné si vyžádat odborníka přes pyrotechniku nebo pyrotechniky 

Policie České republiky. Po likvidaci požáru se doporučuje po dobu minimálně 30 minut 

zamezit jakémukoliv vstupu osob do míst požářiště. Po uplynutí této doby by mělo být místo 

události prohlédnuto a zajištěno odborníkem na danou problematiku a na jeho doporučení je 

poté možné provádět další šetření v místě události. 

Dle vyjádření a doporučení pyrotechnika je jedním z možných bezpečných způsobů likvidace 

pyrotechniky její umístění do vodní lázně po dobu 24 hodin a následná likvidace (zahrabání 

do země) odborníky na danou problematiku. 
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9 Závěr 

Při vypracování této práce bylo nutné spolupracovat s odborníky přes pyrotechniku, 

nastudovat legislativní požadavky týkající se pyrotechniky a s tím související literaturu.  

Tato práce se zabývá pyrotechnikou pro komerční použití, jež je volně dostupná laické 

veřejnosti.  

Po domluvě s pyrotechnikem a rozborem požárů s pyrotechnikou bylo dohodnuto, že pro 

získání vhodných informací budou provedeny praktické zkoušky, při kterých se bude sledovat 

chování pyrotechniky při reálném požáru.  

Praktické zkoušky byly zaměřeny na podlimitní přepravu komerční pyrotechniky převáženou 

v osobním automobilu a simulovaný požár prodejny s komerční pyrotechnikou. 

Jako problematické se pro konání praktických zkoušek stalo místo uskutečnění praktické 

zkoušky, které mělo simulovat požár prodejny s komerční pyrotechnikou. Bohužel nebylo 

v našich možnostech zajistit adekvátní prostor pro konání zmíněné zkoušky. 

Pro praktické zkoušky se simulací požáru v dopravním prostředku převážejícím pyrotechniku 

bylo využito areálu Armády České republiky a areálu bývalého podniku Lachema Kaznějov. 

Z finančních důvodů byly pro zkoušky zajištěny částečně poškozené pyrotechnické výrobky 

samotnými pyrotechniky. Jednalo se o pyrotechniku, která byla zaplavena při svém 

uskladnění, následně přepravena do jiného a suchého skladu, kde došlo k samovolnému 

vyschnutí. Část těchto výrobků byla pyrotechnikem odborně delaborována, byla pořízena 

jejich fotodokumentace a pro zjištění jejich chemického složení byly vzorky delaborované 

pyrotechniky předány k prozkoumání do Chemické laboratoře v Třemošné. 

Pod dohledem pyrotechniků probíhala veškerá manipulace s pyrotechnickými výrobky, byly 

určené bezpečnostní pokyny, za kterých mohly být praktické zkoušky provedeny. 

Pro zjištění chování pyrotechniky a jejího působení na zásahové oděvy hasičů byl při každé 

zkoušce použit zásahový oblek hasiče Fireman V, na kterém se sledovalo jeho možné 

poškození od odlétajících efektů pyrotechnických výrobků. 

Pro zkoušky byly použity dva různé osobní automobily a pro záznamy a data z praktických 

zkoušek bylo využito termokamer, videokamer a fotoaparátu.  

Při provedení první praktické zkoušky bylo do osobního automobilu volně uloženo do kufru 

600 kulových pum ráže 75 milimetrů a 3 kusy kompaktů (108 ran). Dálkovým odpalem 

proběhla iniciace dvou pyrotechnických pochodní, které byly umístěny na zadních sedadlech 

vozidla a měly simulovat vznik požáru uvnitř vozidla. Po samovolném dohoření automobilu 

bylo místo požářiště prohledáno pyrotechnikem a po označení za bezpečné proběhl průzkum 

požářiště. 
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Pro zajištění odborných dat byla u první praktické zkoušky použita termokamera od 

Technického ústavu požární ochrany Praha obsluhovaná pracovníkem ústavu. 

Po iniciaci požáru došlo k rychlé explozi uložené pyrotechniky a tím k extrémnímu nárůstu 

teploty ve velmi krátkém časovém úseku. Následkem exploze došlo k poškození vozidla a 

vymrštění části kulových pum mimo vozidlo. Během požáru docházelo k samovolným 

explozím jednotlivých kulových pum uvnitř vozidla, ale i kulových pum vymrštěných mimo 

vozidlo.  

Pro provedení druhé zkoušky byl použit osobní automobil, do kterého byly volně umístěny na 

zadní sedadla vozidla 3 kusy kompaktů a 1 kus kompaktu do kufru (celkem 411 ran). 

Všechny čtyři kompakty byly před zkouškou odborně vyrobeny pyrotechnikem. Dálkovým 

odpalem proběhla iniciace pyrotechnické pochodně umístěné v motorové části vozidla, která 

simulovala vznik požáru technickou závadou. Pro zaznamenání dat bylo použito termokamery 

Argus. Po samovolném dohoření automobilu bylo místo požářiště prohledáno pyrotechnikem 

a po označení za bezpečné proběhl průzkum požářiště. 

Iniciace požáru proběhla v motorové části vozidla a až po celkovém zasažení vozidla požárem 

došlo k iniciaci uložené pyrotechniky. Při požáru docházelo k pozvolnému prohořívání 

jednotlivých kompaktů a tím i k vytvoření jejich efektů uvnitř i vně vozidla do vzdálenosti cca 

20-30 metrů.  

Po provedení obou zkoušek byla vyhodnocena získaná data. Při zkouškách bylo zjištěno, že 

odlétající efekty pyrotechniky jsou schopny poškodit zásahový oblek hasiče. Z uvedeného 

důvodu proběhla ještě další zkouška, při které byl využit kompakt o osmi ranách, jež byl 

nasměrován na zásahový oblek ve vzdálenosti 1,5 metru. Při zasažení zásahového obleku 

efektem pyrotechniky dochází v daném místě k masivnímu poškození vrchní ochranné vrstvy 

obleku a velkému tepelnému namáhání druhé ochranné vrstvy obleku a tím i přenosu tepla na 

pokožku osoby v daném místě působení efektu. 

Z výše uvedených zkoušek bylo zjištěno, že i částečně poškozená pyrotechnika si zachovává 

svoje vlastnosti a v případě požáru se chová stejně jako standardní pyrotechnika a negativně 

ovlivňuje chování požárů. Je schopna při zasažení požárem explozivně hořet, vytvářet dané 

efekty, iniciovat sekundární požáry a ohrozit zasahující hasiče, techniku a okolí. 
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Příloha č. 1 Protokol Laboratoř Třemešná a fotografie částí pyrotechniky pod 

mikroskopem 
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533 41 Lázně Bohdaneč 

PROTOKOL  

O NEAKREDITOVANÉ ZKOUŠCE 

 

Č.: 889 

Místo provedení zkoušky: 
chemická laboratoř Lázně 
Bohdaneč 
 
Strana: 72/111 
Počet příloh: 0 

 

Požadovaná 

zkouška: 

PRVKOVÁ IDENTIFIKACE 

VZORKU  

 

 

Expertiza č.: 
49/13 

Žadatel:  jméno: Ing. Sikora Henryk  funkce: ŠS a CHL Třemošná 

  adresa: ŠS a CHL Třemošná HZS, Ku staré cihelně, Třemošná  
 

 

Vzorek: 

 označení: č. 1 – č. 8  odebral: dodal Ing. Sikora 

 předmět zkoušky: pevné výbušné látky (viz průvodka 

vzorku č. 2) 

 datum odběru: není znám 

 množství: cca 10 g od každého vzorku  datum dodání: 26. 6. 2013 

 obal: skleněné lahvičky, šroubovitý 

uzávěr 

 místo odběru: není známo 

 

 

Zkouška:  

 provedl: Navrátilová  dne: 26. 6. 2013 

 

 přístroje: ED XRF spektrometr SER-01 Elva X (Elvatech Ltd., Ukrajina), v.č. 79 
 

 

 postup: Úprava vzorku: vzorek neupravován, měřen přímo ve vzorkovacím prostoru 

 

Měření a vyhodnocení ED XRF spekter: provedeno podle standardního 

operačního postupu SOP I02. Vzorky byly měřeny pouze 30 s vzhledem k jejich 

výbušným vlastnostem. 
 

 

 výsledek 

   uložen: 

1. C\ElvaX-expertiza\2013\49-13\49-13-01evt.,evl. až 49-13-08.evt.,evl. 

2. Záznam č. 10/13 NA 

 

 

Popis situace 
 

 

Dne 26. 6. 2013 byly na „Oddělení podpory ochrany obyvatelstva – Činnost 

protichemických opatření“ doručeny vzorky pyrotechnických složí (č. 1 – č. 8) s žádostí 

o prvkovou identifikaci s cílem potvrdit/vyloučit předběžné výsledky, získané plamenovými 

zkouškami (viz průvodka vzorku č. 2).  
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MV – GŘ HZS ČR 
 Institut ochrany obyvatelstva 

pracoviště protichemických 
opatření 

Na Lužci 204  
533 41 Lázně Bohdaneč 

PROTOKOL  

O NEAKREDITOVANÉ ZKOUŠCE 

 

Č.: 889 

Místo provedení zkoušky: 
chemická laboratoř Lázně 
Bohdaneč 
 
Strana: 73/111 
Počet příloh: 0 

 

Výsledky 
 

Výsledky rentgen-fluorescenční analýzy jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Číslo vzorku 

ED XRF analýza 

Hlavní prvky Ostatní prvky 
Prvky ve stopovém 

množství 

1 K S Fe, Cu, Zn 

2 Zn, Zr, K, Cl Fe, Cu, Pb, S Al, Mn  

3_povrch vzorku Zn, K, Ba, S, Cl Fe, Cu, Sr, Zr  

3_vnitřek vzorku Ba, K, Sr, Zr, Cl Fe, Cu, Zn, S  

4 Zn, K, Fe, Sr, Cl S, Ti, Cr, Mn, Cu Al 

5 Zn, Fe, Cl, K, S, Ba Mn, Cu Al 

6 Ba, K, Fe, Sr, Cl Ca, Cu, Zn, S  

7 S, Zn, Fe Ca, Ba, Mn, Cu, K Pb 

8 Fe, K, Cl, S, Ba Ca, Cu, Zn Sr, Al 

 

Závěr 
 

 Rentgen-fluorescenční analýza pyrotechnických složí prokázala ve vzorcích 

zastoupení následujících hlavních prvků: draslík, baryum, stroncium, chlór, síru, železo, 

zirkon a zinek. Na prosbu žadatele bylo u vzorku č. 3 (černý vzorek kulovitého tvaru o 

průměru cca 7 mm) porovnáno prvkové složení povrchu vzorku a vnitřku vzorku. Při 

porovnání spekter bylo zjištěno, že vnitřek vzorku (šedá kulička o průměru 5 mm) obsahoval 

oproti povrchu vzorku (černý obal o tloušťce 2 mm) vyšší množství barya, stroncia a chlóru, a 

naopak nižší množství zinku.  

 

 

Zkoušku provedla (podpis): 

 

 Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D. 

Schválil: Ing. Tomáš Čapoun,CSc. 

Vedoucí PPCHO 

 

 

Protokol vydán:  

 

v Lázních Bohdaneč dne  

 

28. 6. 2013 

* * * 
P r o h l á š e n í 

 

1. Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky. Laboratoř odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku 

ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán. 

2. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu MV - GŘ HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva, 

pracoviště protichemických opatření reprodukován jinak než celý. 
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Fotografie z mikroskopu 

 

     

Obr. č. 1 a 2 Kulová puma – slepená zrna černého prachu a detail zrna 

    

Obr. č. 3 a 4 Kulová puma – světelná slož s vrypem a detail vrypu 

    

Obr. č. 5 a 6 Detail vrypu – stříbrné kovové částečky – jedná se o zinek nebo zirkonium 
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Obr. č. 7 a 8 Kulová puma – kulička světelné slože 

   

Obr. č. 9 a 10 Kulová puma – detail světelné slože 
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Příloha č. 2: Fotografie z termokamery – první praktická zkouška 

   

Obr. č. 1 a 2 Termokamera 

   

Obr. č. 3 a 4 Termokamera 

   

Obr. č. 5 a 6 Termokamera 
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Příloha č. 3: Fotografie z praktických zkoušek 

První praktická zkouška  

 

  

Obr. č. 1 Ukládání pyrotechniky   Obr. č. 2 Pyrotechnické pochodně k iniciaci 

 

 

Obr. č. 3 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 4 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 5 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 6 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 7 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 8 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 9 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 10 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 11 Probíhající zkouška 
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Druhá praktická zkouška 

 

Obr. č. 1 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 2 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 3 Probíhající zkouška 

 

 Obr. č. 4 Probíhající zkouška 
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 Obr. č. 5 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 6 Probíhající zkouška 
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Obr. č. 7 Probíhající zkouška 

 

Obr. č. 8 Probíhající zkouška 
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Příloha č. 4: Fotografie delaborované pyrotechniky 

Nový výrobek – kompakt 

 

Obr. č. 1 Řez vnitřní náplně vložky pyrotechnického výrobku  - nový stav 

 

Obr. č. 2 Řez kompletní výmetné roury pyrotechnického výrobku včetně ucpávek, 

výmetu a pyrotechnické slože – nový stav 
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Obr. č. 3 Detail spodní části vložky pyrotechnického výrobku s hliněnou ucpávkou a 

nápalem se zelenou stopinou  - nový stav 

 

Obr. č. 4 Řez vnitřní náplně vložky pyrotechnického výrobku - nový stav 
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Obr. č. 5 Detail spodní části vložky pyrotechnického výrobku s hliněnou ucpávkou a 

nápalem se zelenou stopinou pohled shora - nový stav 
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Kompakt – vlhký stav 

 

Obr. č. 6 Řez a detail kompletní výmetné roury pyrotechnického výrobku včetně 

ucpávek, výmetu a pyrotechnické slože – vlhký pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 7 Detail spodní části vložky pyrotechnického výrobku s hliněnou ucpávkou a 

nápalem se zelenou stopinou, pohled shora – vlhký pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 8 Příčný řez a detail vložky pyrotechnického výrobku s patrnou plísní 

způsobenou vlhkem  

 

Obr. č. 9 Příčný řez a detail vložky pyrotechnického výrobku s patrnou plísní 

způsobenou vlhkem  
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Obr. č. 10 Příčný řez vložky pyrotechnického výrobku s patrnou plísní způsobenou 

vlhkem, v detailu je patrná změna barvy a stavu 

 

Obr. č. 11 Příčný řez vložky pyrotechnického výrobku s patrnou plísní způsobenou 

vlhkem, v detailu je patrná změna barvy a stavu 
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Kulová puma – vlhký stav 

 

Obr. č. 12 Detail samostatné spodní výmetné části kulové pumy - vlhký pyrotechnický 

výrobek 

 

Obr. č. 13 Řez vnitřní části kulové pumy bez pyrotechnické slože s patrnou vnitřní plísní 

způsobenou vlhkem 
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Obr. č. 14 Řez kulovou pumou 75mm s pyrotechnickými a světelnými složemi s patrnou 

vnitřní plísní způsobenou vlhkem 

 

Obr. č. 15 Řez kulovou pumou 75mm s pyrotechnickými a světelnými složemi s patrnou 

vnitřní plísní způsobenou vlhkem 
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 Obr. č. 16 Kulová puma 75mm bez spodní výmetné části s patrnou plísní a rozpadající se 

papírovou koulí způsobenou vlhkem 

 

Obr. č. 17 Kulová puma 75mm pohled shora – vlhký pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 18 Detail kulové pumy 75mm pohled shora s povrchovou plísní  - vlhký 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 19 Detail pytlíku s výmetným černým prachem s patrnou změnou stavu způsobenou 

vlhkem a pozdějším částečným vysušením (hrudkování černého prachu) 
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Obr. č. 20 Časovací zápalnice kulové pumy 75mm, detail plísně způsobené vlhkem 

 

Obr. č. 21 Řez kulovou pumou 75mm s pyrotechnickými a světelnými složemi s patrnou 

vnitřní plísní způsobenou vlhkem 
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Obr. č. 22 Řez kulovou pumou 75mm s pyrotechnickými a světelnými složemi s patrnou 

vnitřní plísní způsobenou vlhkem 

 

Obr. č. 23 Detail řezu vnitřní části kulové pumy bez pyrotechnické slože s patrnou vnitřní 

plísní způsobenou vlhkem 
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Kulová puma – nový stav 

 

Obr. č. 24 Řez polokoule kulové pumy 75 mm s různými druhy světelných složí 

 

 

Obr. č. 25 Detail samostatné spodní výmetné části kulové pumy - nový pyrotechnický 

výrobek 
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Obr. č. 26 Detail řezu polokoule kulové pumy 75mm bez pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 27 Detail řezu kulové pumy 75 mm s různými druhy pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 28 Detail řezu kulové pumy 75 mm s různými druhy pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 29 Detail řezu kulové pumy 75 mm s různými druhy pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 30 Detail řezu kulové pumy 75 mm s různými druhy pyrotechnických složí - nový 

pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 31 Kulová puma 75mm, pohled shora -  nový pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 32 Celková fotografie kulové pumy 50 mm včetně řezů a jejich částí - nový  

pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 33 Různé řezy kulové pumy 50 mm a jejich částí - nový pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 34 Celková fotografie kulové pumy 50 mm včetně řezů a jejich částí - nový 

pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 35 Řez kulové pumy 50 mm bez výmetné části - nový pyrotechnický výrobek 

 

Obr. č. 36 Kulová puma 50 mm - nový pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 37 Fotografie kulové pumy 50 mm včetně řezů a jejich částí - nový pyrotechnický 

výrobek 

 

Obr. č. 38 Fotografie kulové pumy 50 mm bez výmetné části - nový pyrotechnický výrobek 
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Obr. č. 39 Kulová puma 50 mm včetně stopin v komunikačních trubicích různé zpracování 

 

Obr. č. 40 Kulová puma 125 mm včetně spodního výmetu a řezu polokoulí 
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Obr. č. 41 Kulová puma 125 mm včetně spodního výmetu a řezu polokoulí 

 

Obr. č. 42 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 
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Obr. č. 43 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 

 

Obr. č. 44 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 
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Obr. č. 45 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 

 

 

Obr. č. 46 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 



 110 

 

Obr. č. 47 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 

 

 

Obr. č. 48 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 
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Obr. č. 49 Detail světelné slože pyrotechnického výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


