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Anotace 

 

ČERMÁK, Michal. Zábavná pyrotechnika jako zdroj požáru. Ostrava, 2015. 

Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou požárního rizika zábavní 

pyrotechniky. Teoretická část práce se zabývá statistickými údaji o požárech, které byly 

způsobeny zábavní pyrotechnikou. Praktická část popisuje rozbor, složení a zápalný 

potenciál vybraných vzorků. V závěru práce jsou vyhodnoceny naměřené hodnoty ze 

zkoušek a měření spolu s možným doporučením k zamezení vzniku požáru zábavní 

pyrotechnikou. Součástí práce jsou také zákony, vyhlášky a další legislativa potřebná k 

popisu aplikace zábavní pyrotechniky. 

Klíčová slova:  

zábavní pyrotechnika, pyrotechnická náplň, zápalný potenciál, iniciace, efektová 

náplň, efektová náplň ve formě kuliček 

 

Summary 
 

ČERMÁK, Michal. Entertainment Pyrotechnics as a Source of Fire. Ostrava, 2015. 

Bachelor thesis. VŠB - TU Ostrava. Supervisor Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. 

This bachelor thesis deals with the issue of fire risk in terms of entertainment 

pyrotechnics. The theoretical part deals with statistical data on fires caused by 

entertainment pyrotechnics. The practical part describes the analysis, composition and 

incendiary potential of selected samples. The thesis concludes with evaluation of the 

measured values from tests and measurements along with a possible recommendation to 

avoid fire cause by entertainment pyrotechnics. Laws, decrees and other legislation needed 

to describe the application of entertainment pyrotechnics are included as well. 

Keywords 

entertainment pyrotechnics, pyrotechnical filling, potential flammable, initiation, 

effect filling, effects fillings in the form of balls 

 



 

 

Obsah 

ÚVOD..... .............................................................................................................. 1 

REŠERŠE ............................................................................................................. 2 

1. TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................ 4 

1.1. Terminologie ................................................................................. 4 

1.2. Pyrotechnické slože a pyrotechnické výrobky ........................... 5 

1.2.1. Pyrotechnické slože...................................................................................... 6 

1.2.2. Vybrané pyrotechnické výrobky .................................................................. 7 

1.3. Kategorie pyrotechnických výrobků .......................................... 9 

1.3.1. Zábavní pyrotechnika ................................................................................. 10 

1.3.2. Divadelní pyrotechnika .............................................................................. 12 

1.3.3. Ostatní pyrotechnické výrobky .................................................................. 13 

1.4. Skladování, přeprava a evidence ZP ........................................ 13 

1.4.1. Požadavky při skladování a přepravě ......................................................... 14 

1.4.2. Skladování v provozovnách ....................................................................... 15 

1.4.3. Evidence výbušnin ..................................................................................... 16 

1.5. Věkové omezení a nebezpečí ZP ............................................... 16 

1.5.1. Věkové omezení ......................................................................................... 16 

1.5.2. Nebezpečí ZP ............................................................................................. 17 

2. STATISTICKÉ ÚDAJE O POŽÁRECH ZPŮSOBENÝCH ZP .. 19 

3. PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................... 21 

3.1. Měření základních hodnot ......................................................... 22 

3.1.1. Délka předmětu .......................................................................................... 23 

3.1.2. Stanovení průměrů ..................................................................................... 23 



 

 

3.1.3. Hmotnost vzorku ........................................................................................ 23 

3.1.4. Kontrola štítku............................................................................................ 23 

3.1.5. Složení zkoušených druhů ZP .................................................................... 24 

3.2. Zkouška zapálení materiálů ZP ................................................ 35 

3.2.1. Zkouška zapálení suchého listí .................................................................. 35 

3.2.2. Zkouška zapálení sena ............................................................................... 37 

3.2.3. Zkouška zapálení záclony (polyesteru) ...................................................... 38 

3.2.4. Zkouška zapálení bavlněné pleteniny ........................................................ 39 

3.3. Měření teploty ENFK římských svící ....................................... 41 

3.4. Zkouška na zjištění množství uvolněného tepla ...................... 45 

3.4.1. Popis zkoušky na zjištění množství uvolněného tepla ............................... 45 

3.4.2. Postup zkoušek u jednotlivých druhů ZP ................................................... 47 

3.4.3. Výpočet uvolněného tepla .......................................................................... 48 

4. VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ ............................ 51 

5. DOPORUČENÍ PRO PREVENCI .................................................. 53 

6. ZÁVĚR ............................................................................................... 54 

7. LITERATURA ................................................................................... 56 

8. SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................... 60 

9. SEZNAM TABULEK ........................................................................ 62 

10. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam zkratek 

 

ČSN EN Česká národní norma převzatá z Evropské normy 

VŠB - TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

ČBÚ Český báňský úřad 

ADR Předpis o mezinárodní silniční přepravě  

RID Předpis o mezinárodní železniční přepravě 

KAT. Kategorie 

NEC Čistý obsah výbušných látek 

ČÚZZS 

ZP 

ENFK 

EPS 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

Zábavní pyrotechnika 

Efektová náplň ve formě kuliček 

Expandovaný pěnový polystyrén 

 



 

Úvod 

Používání zábavní pyrotechniky (dále jen ZP), jakožto zdroje zábavy je v dnešní 

době běžná věc. ZP se poprvé objevila v Asii již v počátcích našeho letopočtu. Dle legendy 

se vypráví o náhodném smíchání síry, ledku a dřevěného uhlí, tato směs vedla ke vzniku 

prvé takzvané petardy. Postupné bádání vedlo ke vzniku ohňostrojů, které se především 

spojují s vynálezem černého střelného prachu z poloviny devátého století našeho letopočtu. 

Po tomto vynálezu docházelo k mnoha zkouškám a následným ohňostrojům. Do Evropy se 

černý střelný prach dostával velmi pomalu, konkrétně do Čech až v první polovině 15. 

století. Používání ohňostrojů jako takových se u nás následně nejvíce rozvinulo za Rudolfa 

II. Habsburského.  

ZP se používá v průběhu celého roku na oslavách, přehlídkách či vernisážích, nejvíce 

však u příležitosti oslav příchodu Nového roku. Touto formou se používá po celém světě. 

V poslední době se kromě běžných ohňostrojů či práskání petard stále častěji objevují 

bezpečnější balónky štěstí. Světelné a zvukové efekty doprovázející reakci ZP dovedou 

mnoho lidí pobavit a potěšit, avšak skýtá se v nich i mnoho nebezpečí. 

Nežádoucí výbuch či odpálení je buď zapříčiněno vadou daného výrobku nebo 

neodbornou či neuváženou manipulací. Z tohoto důvodu vyšlo mnoho předpisů, které jsou 

v práci rozebrány. Ať už se týkají věkových omezení kupujících, či přísných opatření při 

skladování a uvádění ZP na český trh. Velkým nebezpečím je samozřejmě dovoz 

nekvalitních výrobků z dálného východu a následný prodej na trzích či v pouličních 

stáncích. Podle statistických informací nemalá část mimořádných událostí byla zapříčiněna 

právě ZP.  Hlavním nebezpečím je dozajisté poranění končetin, narušení zraku nebo sluchu 

ale také možná iniciace požáru.  

Praktické zkoušky, které posuzují možnou iniciaci různých druhů materiálů ZP, 

rozbory vzorků, posouzení a následný návrh opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti při 

použití ZP jsou hlavním cílem této práce. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo uskutečnit průzkum legislativy, která pojednává o ZP a 

zacházení s ní. Priorita byla kladena především na zápalný potenciál a možná nebezpečí 

ZP. 

Zdroje informací k vypracování této práce byly získány především z internetu, kde 

jsou veškeré předpisy a důležité publikace dostupné. V knihovně Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB - TU Ostrava byly získány potřebné informace z technických Norem. 

Podobnými tématy se již několik prací zabývalo a podrobněji zkoumalo charakter 

nebezpečí zábavní pyrotechniky. Jednou z hlavních prací, které jsem při své studii použil, 

byla bakalářská práce:  

HLAVA, Tomáš. Zábavní pyrotechnika a ohňostroje z hlediska PO a BOZP [online]. 

Ostrava, 2012, 20. 4. 2012 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94405. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. 

Dana Chudová, Ph.D. [29] 

Tato práce se zabývá bezpečností při manipulaci se zábavní pyrotechnikou nejen u 

nás ale i v zahraničí. V první části jsou popsány některé obsáhlejší mimořádné události, 

poté je popsána legislativa a v poslední části jsou porovnány jednotlivé země z pohledu 

bezpečnosti. Ačkoli je práce sepsána podle staré legislativy byl její obsah velkým 

přínosem. 

Další použitá bakalářská práce byla taktéž sepsána před novelizací, ovšem i tato 

práce posloužila při kompletizaci legislativních výsledků:  

NEČESANÁ, Kamila. Vyhodnocení rizik při provádění ohňostrojných prací [online]. 

Ostrava, 2011, 15.4.2011 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88635. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. 

Stanislav Lichorobiec. [30] 

Zde byl důraz kladen především na provádění ohňostrojových prací, avšak byla zde 

taktéž velmi rozsáhle popsána zábavní pyrotechnika z pohledu složení, zařazení do 

http://hdl.handle.net/10084/94405
http://hdl.handle.net/10084/88635
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kategorií apod. Závěrem byla navrhnuta opatření ke zvýšení bezpečnosti činností spjatých 

s ohňostroji, jako je například příprava či odpalování ohňostrojů. 

Úvodem je zapotřebí zjistit něco málo o historii a nebezpečí ZP jako celku. Tato 

problematika je dost dobře popsána v článcích z internetových stránek [18], [19] a z 

publikace pyrotechnické jednotky policie ČR [16]. 

Důležitým bodem jsou ovšem statistické údaje, které popisují četnost, závažnost a 

nebezpečí požárů způsobených ZP, tyto hodnoty a údaje byly získány z GŘ HZS ČR [17]. 

Legislativa, která se zabývá ZP, je velice obsáhlá a pojednává o mnoha odvětvích 

jako je skladování ZP, odpalování ohňostrojů nebo například odborná způsobilost. Aby 

byla obsažena možná nebezpečí zapálení od ZP, bylo nutné zpracovat tato odvětví.  

Skladování, přepravu a evidenci ZP, tato problematika je obsažena celkem v 8 

předpisech a publikacích [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [15], ze kterých je nejdůležitější 

vyhláška ČBÚ 99/1995 Sb. o skladování výbušnin a zákon č. 148/2010 Sb., kterým se 

mění zákon č. 156/2000Sb. O ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů. 

Druhy složí a výrobků ZP, které jsou nedílnou součástí z důvodu popsání složení 

vzorků ZP. Tato problematika je obsažena v 5 předpisech a publikacích [1], [2], [3], [10], 

[14], ze kterých byla nejpřínosnější Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov 

pyrotechnických výrobkov od Eduarda Müncera a Ľubomira Masára.  

Třetí důležité odvětví se zabývá problematikou kategorií spojenou s rozdělením 

výrobků do kategorií, věkovým omezením nebo nebezpečím ZP. Předpisů, které se touto 

problematikou zabývají, je 7 [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], ze kterých jsou nejdůležitější 

nařízení vlády č. 32/2014 Sb. o zacházení s pyrotechnickými výrobky a zákon č. 148/2010 

Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000Sb. O ověřování střelných zbraní, střeliva a 

pyrotechnických předmětů. 

Nedílnou součástí legislativy je ovšem terminologie, která byla převzata z příslušné 

evropské normy [9]. 

. 
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1. Teoretická část 

Mezi nejdůležitější předpisy této problematiky patří zákon č. 148/2010 Sb., kterým 

se mění zákon č. 156/2000Sb. O ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů a vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. O pyrotechnických výrobcích a zacházení 

s nimi. Tato vyhláška je dále nahrazena mnoha dalšími předpisy, které lze následně rozdělit 

do více částí: 

 Dle příslušné legislativy rozdělíme tento bod na terminologii, pyrotechnické slože a 

výrobky, kategorie nebezpečnosti, skladování, přepravu a evidenci ZP, věkové omezení a 

nebezpečí ZP. 

1.1. Terminologie 

Černý prach 

Homogenní směs dřevěného uhlí a dusičnanu sodného nebo dusičnanu draselného se 

sírou nebo bez síry [9]. 

Trhací náplň 

Pyrotechnická slož, která je určena k roztržení pouzdra výrobku ZP a k vymetení 

jednoho pyrotechnického dílu nebo více pyrotechnických dílů a která může také sloužit k 

přenosu zážehu [9]. 

Efektová náplň 

Pyrotechnická slož, vyjma výmetné náplně nebo trhací náplně, která při reakci 

vzplane a/nebo vybuchne a tím vytvoří vizuální a/nebo akustický efekt [9]. 

Výbuch 

Náhlé uvolnění energie doprovázené náhlým akustickým projevem se světelným 

zábleskem nebo bez světelného záblesku [9]. 

Pouzdro výrobku ZP 

Obal, který je určen k vložení pyrotechnických složí výrobku ZP [9]. 
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Výrobek ZP 

Předmět určený k zábavným účelům, obsahující pyrotechnickou slož, která při reakci 

vzplane a/nebo vybuchne a tím vytvoří vizuální, akustický nebo pohybový efekt nebo 

kombinaci těchto efektů [9]. 

Třecí hlavička 

Zážehová hlavička, k jejímuž zážehu dojde třením [9]. 

Zážehová hlavička 

Počáteční zažehovač sestávající pouze z pyrotechnické slože [9].  

Iniciační zápalnice 

Díl výrobku ZP, který se zažehuje, aby výrobek ZP mohl být uveden do činnosti [9].  

Výmetná náplň 

Pyrotechnická slož, jejímž hořením se uvolňuje plyn, který je určen pro uvedení 

celého výrobku ZP do pohybu nebo pro vymetení jednoho pyrotechnického dílu nebo více 

pyrotechnických dílů, aniž by došlo k roztržení pouzdra ZP a který může také sloužit k 

přenosu zážehu [9]. 

Vyčnívající zápalnice 

Iniciační zápalnice vyčnívající z pouzdra výrobku ZP, která se používá pro zážeh 

výrobku s daným časovým zpoždění [9]. 

Pyrotechnická slož 

Látka, nebo směs látek, která je navržena tak, aby po zážehu nebo iniciaci vytvářela 

akustický a/nebo vizuální efekt a/nebo uvolňovala plyn [9]. 

Bouchací náplň 

Pyrotechnická slož, která se po reakci projevuje náhlým akustickým jevem [9]. 

Přenosová zápalnice 

Díl výrobku ZP, který je určen pro přenos zážehu k jedné části výrobku ZP do druhé, 

a to se zpožděním nebo bez zpoždění [9]. 

1.2. Pyrotechnické slože a pyrotechnické výrobky 

Dle zákona č. 148/2010 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů čl. 4 se za pyrotechnické výrobky považují výrobky obsahující výbušné látky 
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nebo směs výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou 

černého prachu nebo zábleskové slože, sloužících k exotermickým reakcím [1].   

Pyrotechnické výrobky se člení na: 

 ZP kategorie 1,2,3 a 4 

 divadelní pyrotechniku kategorie T1 a T2 

 ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a P2 

Dle nařízení vlády č. 32/2014 Sb. o zacházení s pyrotechnickými výrobky je 

rozdělení obdobné, ovšem jsou zde zařazeny i další rozdělení jako jsou pyrotechnické 

výrobky třídy I, II, II a podtřídy T0, T1 a třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za 

výbušné dle přílohy č. 2 tohoto nařízení [3].  

Pro manipulaci s kategorií 4, T2 a P2 je nutné být držitelem odborné způsobilosti, 

kterou je možné složit až po dovršení 18 let. 

Kontrolované výrobky jsou uvedeny na trh každým úplatným nebo bezúplatným 

předáním nebo nabídnutím vedoucím k distribuci na český trh. Pyrotechnické výrobky jsou 

uvedeny na tuzemský trh každým bezplatným nebo zpoplatněným uvedením na Evropský 

trh [1], [2]. 

Kontrola pyrotechnických výrobků je prováděna za pomocí shody, která je 

posuzována podle základních bezpečnostních požadavků. Pokud zkoušené vzorky splňují 

bezpečnostní požadavky je úřadem vydán certifikát [2].  

1.2.1. Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi okysličovadel, hořlavin a případně 

dalších přídavných látek. Nejdůležitějším požadavkem na pyrotechnickou slož je, aby byla 

schopná hořet a vydávat požadovaný efekt jako je například dým, světelný záblesk a 

podobné efekty [14]. 

Okysličovadla 

Pevné látky, které musí obsahovat co největší množství chemicky vázaného kyslíku, 

tento kyslík se musí co nejlehčeji uvolňovat. Nesmí negativně působit na lidský 

organismus. Mezi tyto látky se řadí oxidy a peroxidy kovů, dusičnany, chlorečnany, 

chloristany, chromany a dvojchromany [14]. 
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Hořlaviny 

Každá látka, která je schopná oxidační reakce s kyslíkem. Hořlaviny jsou organické 

nebo anorganické [14]. 

Přídavné látky 

Slouží k mechanickým vlastnostem, manipulační bezpečnosti a chemické stabilitě, 

slouží také ke zvýraznění a dosažení požadovaných vlastností dané ZP. Mezi tyto látky se 

řadí: pojiva, flegmatizátory, stabilizátory, látky zbarvující plamen jiskření a dým [14]. 

Druhy pyrotechnických složí 

Druhů pyrotechnických složí je velké množství, slože jsou v pyrotechnických 

výrobcích obsaženy podle požadovaného efektu [14]. 

 černý prach (používaný pro pohon raket a výmetných těles vystřelovaných z 

hmoždířů, pro výmetné a zážehové slože u ohňostrojových těles, jako 

zpožďovací slož a opředen nitěmi ve formě zápalnice) 

 zážehová slož (používané pro zápalnice pro slože s vyšší teplotou zápalu) 

 výmetná slož (používané pro vymetení světlic z nosiče raket, vymetení 

hmoždířů a podobně) 

 zpožďovací slož (používané pro zpoždění mezi efekty) 

 dýmotvorná slož (vytváří hustý bílý dým) 

 hvízdavá slož (vytváří při aplikaci hvízdavý zvuk) 

 barevně hořící slož (používána pro světelné efekty, které jsou pyrotechnikou 

vytvářeny, každá barva je podmíněna jiné látce, která musí být obsažena ve 

složi) 

 zápalná slož 

 prskavková slož (tvorba jisker je podobná jako u broušení železa) 

 zahřívací slož (pomalu hořící slož, která vytváří poměrně velké množství 

tepla) 

1.2.2. Vybrané pyrotechnické výrobky 

Jsou to pyrotechnické výrobky, které jsou v této práci posuzovány a zkoušeny. 
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Rakety 

Mnohdy zanechávají po dobu letu světelnou stopu, na jejímž konci dochází ke 

světelnému, zábleskovému a zvukovému efektu. 

Základními částmi tohoto druhu jsou raketový motor, efektová komora a stabilizátor. 

 raketový motor - těleso válcového tvaru vyrobené z pevného papíru, plastové 

nebo hliníkové dutiny, ve které je nalisována hnací náplň a nalepena 

zápalnice. 

 efektová komora - je umístěna ve volném prostoru dutiny v podobě světlic a 

podobně 

 Stabilizátor - upevněn na tělo rakety s rozměry úměrnými k velikosti rakety, 

aby byly zachovány aerodynamické schopnosti. 

Etiketa je umístěna na povrchu rakety s návodem k použití. K požadovanému efektu 

dochází ve chvíli, kdy iniciovaná zápalnice prohoří přes hnací a zpožďovací náplň [10], 

[14]. 

 

Obr.  1 Schéma rakety [14] 

 

 

Římské svíce 

Používají se především k vyvolání světelných a zvukových efektů, které mohou být 

různých tvarů a grafických uspořádání.  

Materiál římské svíce je silnostěnná papírová dutina dlouhého válcového tvaru 

tvořící efektovou komoru. Ve spodní části je umístěna pevná zátka. V efektové komoře 
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jsou umístěny jednotlivé efektové náplně ve formě kuliček (dále jen ENFK), mezi kterými 

jsou vložky ze zpožďovacích složí. Pod jednotlivými kuličkami je výmetná slož pro jejich 

aplikaci. Vrchní část je opatřena plastovou nebo papírovou zátkou s procházející zápalnicí, 

která vede do efektové komory. Povrch římské svíce bývá opatřen impregnací s etiketou a 

návodem k použití. 

Efekt je zahájen prohořením zápalnice k první ENFK a jejím zapálením. Jednotlivé 

efekty jsou od sebe odděleny v časových intervalech [10], [14].  

 

Obr.  2 Schéma římské svíce [14] 

 

Petardy 

Předměty, které jsou po své aplikaci doprovázeny silným zvukovým a zábleskovým 

efektem. 

Petardy jsou složeny z krátké papírové trubice, naplněné výbušnou složí, na jednom 

konci je upevněna zápalnice nebo třecí hlavička. Petardy jsou zapáleny buď pomocí 

zápalnice nebo škrtnutím třecí hlavičky o škrtátko [10], [14].  

1.3. Kategorie pyrotechnických výrobků 

Pyrotechnické výrobky jsou děleny na ZP (1, 2, 3, 4), divadelní pyrotechniku (T1, 

T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1, P2). 

Legenda obrázku: 

 

1 - zápalnice 

2 - časovaná jiskřící slož 

3 - ENFK 

4 - výmetná slož 

5 - izolační hmota 

6 - zátka 
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1.3.1. Zábavní pyrotechnika  

Tento typ pyrotechniky je určen k zábavním účelům. Obal takových výrobků je 

opatřen potřebnými údaji, jako je například návod k použití, datum spotřeby a podobně. 

Podle charakteru ZP je stanovena bezpečná vzdálenost a nápis "pouze pro venkovní 

použití".  Způsob iniciace ZP musí být dobře viditelný nebo s dobrým označením, při 

iniciaci nesmí dojít k nepředvídatelnému pohybu pyrotechniky [7]. 

ZP kategorie 1 

Výrobky této kategorie představují velmi malé nebezpečí se zanedbatelnou úrovní 

hluku.  Patří sem pyrotechnika vhodná na omezené plochy a do vnitřních prostor obytných 

budov.  

 minimální bezpečná vzdálenost musí být 1 metr, ovšem podle charakteru 

může být i menší, 

 maximální úroveň hluku nesmí překročit 120 dB, 

 bouchací kuličky nesmí obsahovat více jak 2,5 mg třaskavého stříbra. 

Musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci [7]. 

 

Obr.  3 ZP kategorie 1 - Bouchací kuličky [21] 

 

ZP kategorie 2 

Do této kategorie patří pyrotechnika určena pro venkovní použití s nízkou úrovní 

hluku a malým nebezpečím. 
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 minimální bezpečná vzdálenost musí být 8 metrů, ovšem podle charakteru 

může být i menší, 

 maximální úroveň hluku nesmí překročit 120 dB. 

Musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci [7]. 

 

Obr.  4 ZP kategorie 2 - Black petard [22] 

 

ZP kategorie 3 

V této kategorii jsou výrobky, které představují středně velké nebezpečí, jsou určeny 

pro venkovní použití na otevřených plochách s úrovní hluku, která není nebezpečná pro 

lidské zdraví.  

 minimální bezpečná vzdálenost musí být 15 metrů, ovšem podle charakteru 

může být i menší, 

 maximální úroveň hluku nesmí překročit 120 dB. 

Musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci [7]. 

 

Obr.  5 ZP kategorie 3 - Dum Bum [23] 
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ZP kategorie 4 

Výrobky, které představují velké nebezpečí, úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví 

a je určena pouze pro osoby s odbornou způsobilostí. Obal musí být opatřen nápisem 

"pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí" [7]. 

 

Obr.  6 ZP kategorie 4 - Kulová puma [24]     

1.3.2.Divadelní pyrotechnika 

Pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro použití do vnitřních i venkovních scén, 

včetně filmových a televizních produkcí. Obal těchto výrobků je opatřen potřebnými údaji, 

jako je například návod k použití, datum spotřeby a podobně. Musí být chráněna proti 

neúmyslné iniciaci způsobem, který je určen výrobcem [7]. 

Divadelní pyrotechnika kategorie T1 

Patří sem pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí. Je-li určena do 

venkovního prostředí, musí být opatřena nápisem "pouze pro venkovní použití" spolu s 

bezpečnou vzdáleností [7].  

 

Obr.  7 Divadelní pyrotechnika kategorie T1 - Dýmovnička bílá [25] 
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Divadelní pyrotechnika kategorie T2 

Druh pyrotechniky, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí, a 

na kterých je nápis "pouze pro použití osobou s odbornou způsobilostí" [7]. 

1.3.3.Ostatní pyrotechnické výrobky 

Mezi tyto výrobky patří veškeré výrobky, které nejsou součástí divadelní nebo ZP. 

Jsou to převážně výrobky určené pro použití ve vozidlech, které slouží k aktivaci 

bezpečnostních zařízení vozidel či jiných zařízení. Tyto výrobky musí být označeny 

bezpečnostními pokyny, názvy a podobnými údaji. Způsob iniciace musí být viditelný 

nebo dobře označený. Výrobek musí být funkční až do konce data spotřeby [7]. 

Pyrotechnika kategorie P1 

Ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí. 

 

Obr.  8 Pyrotechnika kategorie P1 - Zásahová výbuška [26] 

 

Pyrotechnika kategorie P2 

Ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pouze pro osoby s odbornou 

způsobilostí [7]. 

1.4. Skladování, přeprava a evidence ZP 

Hlavní body, kterými je nutné se řídit při skladování, přepravě a evidenci ZP a 

výbušnin jsou vyjmuty z těchto předpisů:  

 Vyhláška č. 123/2014 Sb. o bezpečnostních a technických požadavcích na 

zacházení s pyrotechnickými výrobky. 
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 Nařízení vlády č. 32/2014 Sb. o zacházení s pyrotechnickými výrobky 

 Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin 

 Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb. o stanovení požadavků k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování 

výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 

1.4.1. Požadavky při skladování a přepravě 

 Množství a druh skladovaných výbušnin jsou dány dle rozhodnutí, kterým je 

sklad řízen. 

 V případě, že je ve skladu skladováno více druhů výbušniny, musí být 

uskladněny odděleně se zřetelným označením. 

 Skladování je provedeno dle požadavků na obalu výrobku nebo dle pokynů 

výrobce. 

 Obal výbušnin nesmí reagovat s výbušninou a musí být vyroben tak, aby 

nedocházelo k pronikání výbušniny na povrch v případě manipulace a 

dopravy. 

 Obaly musí být trvanlivé s dobře viditelným označením, které musí být 

zřetelné až do spotřebování. 

 Pro konstrukci, zkoušení, typové schvalování či přepravu platí zvláštní 

předpisy jako o mezinárodní silniční přepravě (ADR), železniční přepravě 

(RID) nebo o přepravním řádu vodní dopravy, jakožto i další předpisy. 

 Ustanovením pro vnitropodnikovou dopravu musí organizace zpracovat 

provozní dokumentaci. 

 Výbušniny se skladují uzávěrem vzhůru tak, aby nedocházelo k 

samovolnému převrhnutí či vypadnutí z polic a podobných úložných regálů.  

 Veškeré pyrotechnické výrobky musí být odděleny od hořlavých a hoření 

podporujících látek.  

 V prostorech, které jsou určeny pro skladování výbušnin, je přísný zákaz 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  

 Výrobky musí být skladovány v suchu a teplotách, které nepřesahují 40°C. 



15 

 

 Skladování musí být provedeno tak, aby případnou neúmyslnou iniciací nebo 

zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob a majetku, a aby 

nebyly porušeny bezpečnostní požadavky výrobku. 

 Ve skladech musí být používána speciální obuv, v případě, že jsou výbušniny 

uloženy v obalech pro expedici, je možné použít nekovanou obuv. 

 Ve skladu smí být otevřen pouze jeden vzorek daného druhu. 

 V případě, že vzniknou pochybnosti o nezávadnosti výbušniny je zapotřebí 

tyto výrobky oddělit od ostatních a zničit za pomocí pyrotechnika. 

 Za práci ve skladu zodpovídá vedoucí skladu, který je určen majitelem. Tato 

osoba musí být odborně způsobilá, jakožto každý kdo s výbušninou nakládá. 

Dle druhu pyrotechnických výrobků jsou pyrotechnické výrobky skladovány buď v 

regálech v jedné vrstvě nebo v hranicích v maximální výšce do 2 metrů [3], [4], [5], [6], 

[15]. 

1.4.2. Skladování v provozovnách 

 Pyrotechnické výrobky v provozovnách je možné skladovat pouze přímo v 

prodejních prostorech nebo v příručních skladech. 

 V prodejních prostorech lze skladovat pouze 80 kg čisté hmotnosti 

výbušných látek. 

 V příručních skladech lze skladovat pyrotechnické výrobky o maximální 

hmotnosti:  

a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek v původních přepravních obalech s 

klasifikačním kódem 1.4 G, z čehož může být pouze jeden obal otevřen. 

b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek pokud nejsou splněny podmínky 

podle bodu a). 

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek v kombinaci podle písmen a) nebo 

b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejících se v původních obalech 

s klasifikačním kódem 1.4 S [3]. 

Jedním z hlavních rozdělení, které vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování 

výbušnin řeší je rozdělení skladů na sklady a úschovny výbušnin na povrchu a pod 
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povrchem.  Toto rozdělení se dále dělí do mnoha odvětví, která jsou v této vyhlášce řešena 

a podrobně popsána [5]. 

1.4.3. Evidence výbušnin 

 Evidence se provádí na evidenčních kartách, v záznamních knihách i v jiných 

záznamových médiích. V případě vstupní evidence, v procesu nebo při 

zpracování musí být evidence vedena odděleně.  

 Důležitou součástí evidence jsou doklady o příjmu a výdeji nebo o jejich 

zneškodnění. 

 Veškerý zápis musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil.  

 Jednou za tři měsíce musí dojít ke kontrole zápisů.  

 Veškeré zápisy se nesmí mazat ani přepisovat, veškeré provedené úpravy 

musí být čitelné. 

 Záznamy musí být vždy přístupné kontrolním orgánům, v případě, že dojde 

ke zjištění nedostatků, musí být organizace, která vede evidenci ihned 

informována [6], [15]. 

1.5. Věkové omezení a nebezpečí ZP 

1.5.1. Věkové omezení 

Dle zákona č. 148/2010 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů se pyrotechnické výrobky smí prodávat podle tohoto věkového omezení: 

a) ZP kategorie 1 je možno prodávat od 15 let 

b) ZP kategorie 2 je možno prodávat od 18 let 

c) ZP kategorie 3 je možno prodávat od 21 let 

d) ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechnika 

kategorie T1 je možno prodávat od 21 let 

Věkové omezení se netýká osob s odbornou způsobilostí, tato způsobilost je nutná 

pro ZP kategorie 4, P2 a T2 [1], [2]. 

 

 



17 

 

Odborná způsobilost 

Pro možnost být držitelem odborné způsobilosti dle §14 zákona č. 148/2010 Sb. je 

nutné splnit tyto podmínky: 

 je nutné být starší 18 let, podat žádost báňskému úřadu s vyplněnými 

osobními údaji, doklad o dosaženém vzdělání a absolvování odborného 

školení, předložit svou fotku, doklad o zaplacení poplatku a zdravotní 

způsobilosti, které není starší 90 dnů a je nutné být bezúhonný  

 zdravotně způsobilá nemůže být osoba snížené pohyblivosti, vidění a 

vnímání, ani žadatel, který dostal zákaz od soudu nebo neposkytl lékařský 

posudek 

 bezúhonná není ta osoba, která byla pracovně odsouzena za trestný čin 

spáchaný v souvislosti s výbušninami nebo pyrotechnikou 

Po úspěšném složení zkoušek vydá báňský úřad osvědčení odborné způsobilosti s 

dobou platnosti 5 let. Odbornými garanty školení jsou Český báňský úřad ve spolupráci s 

pověřeným úřadem, které ve spolupráci schvalují školení. 

Tři měsíce před uplynutím platnosti osvědčení je nutné požádat o prodloužení doby 

platnosti. Spolu s žádostí přiloží také osvědčení o zdravotní způsobilosti. Zájemce se musí 

podrobit písemným zkouškám, které zhodnotí komise obvodního báňského úřadu a 

následně při úspěšném složení zkoušek prodlouží osvědčení o dalších 5 let, v opačném 

případě jeho platnost zaniká. 

Osoby s odbornou způsobilostí jsou povinny informovat obvodní báňský úřad o 

veškerých změnách údajů v odborné způsobilosti [1], [2], [6], [7].  

1.5.2. Nebezpečí ZP 

Pyrotechnické výrobky se používají v souladu s návodem k použití tak, aby nedošlo 

k ohrožení života a zdraví osob, zvířat a majetku. 

Poškozené a nefunkční předměty musí být zničeny dle návodu k použití a tak, aby 

bylo co nejméně ovlivněno životní prostředí. 

Pyrotechnické výrobky, které nejsou určeny k použití ve vnitřních prostorách, je 

zakázané takto používat, dále je zakázáno používat pyrotechnické výrobky v okruhu 250 m 
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od církevních staveb, zdravotnických zařízení, dětských zařízení jakožto i škol a školek a 

na sportovních akcích, kromě těch, na kterých je uděleno povolení o použití. 

Pyrotechnické výrobky jsou dle přílohy 1 vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. řazeny do 

tříd a skupin nebezpečí podle druhu výbušnin. 

Většina pyrotechnických výrobků je řazena dle kolonek 25, 26 a 27 do skupiny 

nebezpečí B "Výbušniny neschopné hromadného výbuchu“, při požáru vybuchují 

jednotlivě. Tlakový účinek poškodí pouze malé okolí, vymrštěné předměty mohou přenést 

požár a výbuch do blízkého okolí." 

Pyrotechnické slože ve volném, neslisovaném stavu, u nichž může po aktivaci dojít k 

výbušnému rozkladu, se řadí do skupiny nebezpečí  AIII "Nebezpečí hromadného 

výbuchu, přičemž je okolí ohroženo vymrštěním úlomků a tlakových účinků. Závažnost 

škod a rozsah poškození je dán množstvím výbušniny."  

Bezpečnostní vzdálenost se určuje podle charakteru stavebního provedení 

ohroženého objektu a obložení stavebního objektu, důležité koeficienty a hodnoty jsou k 

získání v přílohách vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb [4], [5]. 
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2. Statistické údaje o požárech způsobených ZP 

Údaje o statistické bilanci byly získány ze statistického sledování událostí 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za období od 1. 1. 

2010 do 31. 12. 2014. V těchto údajích jsou zaznamenány především počty zraněných a 

usmrcených osob, způsobené či uchráněné škody a celkový počet požárů. 

Tab.  1 Škoda způsobená ZP 

Finanční rozmezí škody 

způsobené požárem od ZP 
Počty požárů Přímá škoda [Kč] 

Uchráněná 

hodnota [Kč] 

Méně než 10 000 Kč 150 

32 043 400 210 777 000 

10 000 - 250 000 Kč 131 

250 000 - 1 000 000 Kč 13 

1 000 100 - 10 000 000 Kč 5 

Více jak 10 000 000 Kč 0 

Celkový počet požárů 299 

 

Tab.  2 Počty zraněných a usmrcených ZP 

Osoby 
Usmrcení 

[os.] 

Usmrcení v přímé 

souvislosti s požárem 

od roku 2015 [os.] 

Zranění 

[os.] 

Zranění v přímé 

souvislosti s požárem 

od roku 2015 [os.] 

Mladší 15 let 0 0 5 1 

15 - 60 let 0 0 35 6 

Starší 60 let 0 0 3 0 

Věkově 

nezatříděno 
0 0 0 0 

Hasiči HZS ČR 0  1  

Hasiči HZS 

podniku 
0  0  

Hasiči SDH, 

ostatní 
0  3  

Počty zraněných 

a usmrcených 

celkem [os.] 

0  47  

Od roku 2015 se počet zraněných a usmrcených civilních osob upřesňuje na počet v 

přímé souvislosti s požárem. 

Počet evakuovaných osob celkem:          97 



20 

 

Počet zachráněných osob celkem:           29 

V období mezí 1. 1. 2010 a 31. 12. 2014 bylo způsobeno 299 požárů ZP. Nebyly 

usmrceny žádné osoby, ovšem 47 jich bylo zraněno, 97 evakuováno a 29 zachráněno. 

Škoda způsobená ZP v tomto období byla vyčíslena na 32 043 400 Kč s tím, že byl 

uchráněn majetek v hodnotě téměř 211 miliónů korun [17]. 
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3. Praktická část 

Pro zkoušky bylo vybráno 10 druhů ZP, z nichž bylo 5 petard, 3 římské svíce a 2 

rakety. Výběr druhů ZP byl proveden z nejběžnějších typů ZP. Jednotlivé druhy byly 

vybrány podle rozdílné velikosti a jejich efektu. Pro jednodušší označení (v tabulkách) 

byla zhotovena tabulka 3.  

Tab.  3 Označení druhů ZP 

Název druhů ZP Označení  

Petardy 

Dělová rána A  

Dum Bum B  

Mega C  

Black petard D  

Bomb E 

Rakety 

Padáčková raketa F  

Ohnivý déšť G  

Římské svíce 

Jumbo Color Ball H  

Color Ball I  

Kdo nestřílí není Čech J  

Složení zkoušených druhů ZP je zjištěno podle zkoušky  Složení zkoušených druhů 

ZP. 

Petardy 

Všechny druhy petard jsou složeny obdobně, z pouzdra vícevrstvého papíru, 

střelného prachu a přední a zadní ucpávky, přičemž zápalnice prochází přední ucpávkou. 

Jediný rozdíl je u petardy Mega, u které není přední ucpávka se zápalnicí ale třecí hlavička. 

Efektová náplň je v tomto typu ZP střelný prach, který má za efekt explozi se zábleskem. 

Barva záblesku je dána přídavnými látkami obsaženými v efektové náplni. 
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Rakety 

Oba druhy raket mají stejnou délku i v případě jsou-li měřeny se stabilizátorem (viz. 

Obr.  17). Složení raket je rozdílné, avšak základ mají stejný v podobě stabilizátoru, 

pouzdra vícevrstvého papíru, ucpávky a zápalnice. Padáčková raketa je dále složena z 

efektové náplně s padáčkem a výmetné náplně, která je v raketě umístěna ve více vrstvách 

papíru. Ohnivý déšť se kromě základu skládá ještě z ENFK. Kuličky, umístěné v přední 

straně rakety jsou zajištěny proti vypadnutí tenkou vrstvou papíru. Efekty jsou u každé 

rakety jiné. Padáčková raketa je výmetnou náplní vynesena do výšky přibližně 15 - 30 m, 

kde dojde k explozi a vypadne malý padáček se světlicí. Raketa Ohnivý déšť je za 

akustického projevu taktéž vynesena do výšky přibližně 15 - 30 m, kde dojde ke světelné 

explozi.   

Římské svíce 

Složení všech tří římských svící je téměř stejné. Skládají se z pouzdra vícevrstvého 

papíru, zápalnice, dvojité ucpávky, ENFK a pyrotechnické náplně, ve které jsou obsaženy 

dřevěné piliny, efektová náplň a kousky hliněné ucpávky. V pyrotechnické náplni jsou části 

s efektovou náplní a pilinami střídány periodicky (viz. Obr.  19). Část s pilinami a kousky 

hliněné ucpávky slouží k vyplnění prostoru tak, aby docházelo k výstřelům s časovým 

zpožděním. Zápalnice prochází celou svící od předku až do zadní ucpávky. Pyrotechnická 

náplň je z přední strany uzavřena papírovou zátkou a z druhé strany hliněnou ucpávkou. 

Mezi hliněnou ucpávkou a zadní ucpávkou je dutá část, ve které je pouze zápalnice. 

Římská svíce Kdo nestřílí není Čech, nemá zadní ucpávku a zápalnice končí v hliněné 

ucpávce. Také přední zátka je posunuta přibližně o 3 cm ke středu svíce. U římských svící 

Color Ball a Jumbo Color Balls je efekt téměř stejný ve formě červeno zelených světlic 

pouze s rozdílem počtu ran, kde u Color Ball je 20 ran a u Jumbo Color Balls 30 ran. Efekt 

římské svíce Kdo nestřílí není Čech, je rozdělen na 10 barevných a 10 prskajících světlic v 

periodickém střídání. Při aplikaci zde dochází k občasným nepředvídatelným "výstřelům", 

které dosahují například pouze výšky 3 m a spadnou zpět na zem, přičemž stále hoří. 

Dochází také ke zdvojenému výstřelu kdy je vystřeleno více ENFK najednou. 

3.1. Měření základních hodnot 

Dle normy ČSN EN 15947-4 byly provedeny zkoušky: délka předmětu, stanovení 

průměru, kontrola štítku a stanovení hmotnosti vzorku. Následně byla provedena zkouška 
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pro stanovení složení jednotlivých typů ZP, aby byla zjištěna hmotnost výbušných směsí. 

Výsledky těchto zkoušek jsou znázorněny v tabulkách 3 - 22, podle druhu ZP.  

3.1.1. Délka předmětu 

Zkouška byla provedena pomocí posuvného měřítka s přesností na 0,1 mm a 

metrového pravítka. Petardy byly měřeny pomocí posuvného měřítka změřením delší 

strany s přesností na jednu desetinu milimetru. Rakety a římské svíce byly následně 

změřeny pomocí pravítka na celé milimetry. Měření raket bylo provedeno jako celek, což 

znamená i se stabilizátorem[12]. 

3.1.2. Stanovení průměrů 

Tato zkouška byla provedena u všech předmětů pomocí posuvného měřítka s 

přesností na 0,1 mm. Zkoušený předmět se změří pomocí posuvného měřítka nejprve na 

vrchní části, ve středu a v dolní části výrobku, postupné měření bylo provedeno za 

současného pootáčení výrobku kolem své osy. Tento způsob byl proveden z důvodu 

zjištění rovnoměrné šíře výrobku. Ze tří zjištěných hodnot byl následně vypočten 

aritmetický průměr. U raket bylo měření provedeno bez stabilizátoru, pouze výbušná část 

raketky [12]. 

3.1.3. Hmotnost vzorku 

Za pomocí váhy s přesností na setinu gramu byly všechny vzorky postupně zváženy 

a zapsány do tabulek. 

3.1.4. Kontrola štítku 

Tato zkouška je provedena dle normy ČSN EN 15947-3 čl. 4. Podle typu a kategorie 

se posuzují některé pyrotechnické výrobky rozdílně, ovšem většina probíhá podobným 

způsobem. V průběhu zkoušky je kontrolováno 8 kritérií: 

 Štítek musí být v jazyce země, ve které je výrobek prodáván. Na obalu musí 

být znázorněna nejvyšší kategorie pyrotechniky, která je v balení obsažena. 

 Název pyrotechnického výrobku musí být ve shodě s normou ČSN EN 

15947-2. Kategorie pyrotechniky je nutno napsat velkými písmeny zkráceně 
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nebo dlouze (KAT, KATEGORIE), registrační číslo musí být dle normového 

příkladu     XXX-YY-ZZZZ ... 

 Musí být dobře viditelná věková hranice. 

 Štítek musí být opatřen hodnotou čistého obsahu výbušných látek (NEC). 

 U výrobků pyrotechniky 3. kategorie musí být uveden rok výroby. 

 Štítek musí být opatřen bezpečnostními informacemi, například: "pouze pro 

venkovní použití". 

 Údaje o výrobci a dovozci. 

 Potisk štítku musí být ve velikosti 2,8mm pokud je to možné, ovšem 

minimální velikost potisku je 2,1mm. [10], [11]. 

3.1.5. Složení zkoušených druhů ZP 

Z pyrotechnického výrobku byl v prvé řadě odejmut vnější obal s popisem, pomocí 

lámacího nože byl proveden dvojitý řez na podélné straně tak, aby byla vytvořena drážka 

skrz papírovou vrstvu na pyrotechnickou náplň. Všechny rozměry uspořádání jednotlivých 

komponent ZP byly zaznamenány. Opatrně byly odejmuty ucpávky a vnitřní efektová 

náplň sesypána do nádobky. Pyrotechnická náplň spolu s efektovou náplní v podobě 

kuliček byla zvážena na setinové váze a hodnoty zaznamenány. 

Dělová rána (petarda) 

Z posuzovaného výběru petard je tato největší, což je viditelné na obrázku - vzorek 

A1 (viz. Obr.  14). Při kontrole štítku bylo zjištěno, že jsou veškeré potřebné údaje a 

hodnoty na obalu tohoto výrobku zaznamenány. 

Tab.  4 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Dělová rána  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

A1 70,2 44,2 44,3 44,0 44,17 116,10 

A2 70,2 44,1 43,7 44,5 44,10 112,89 

A3 70,7 44,1 44,5 44,0 44,20 116,92 

Ucpávky nejsou zarovnány a jejich hmotnosti byly nerovnoměrné, z tohoto důvodu 

jsou hmotnosti vzrorků Dělová rána rozdílné.  
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Obr.  9 Složení petardy Dělová rána 

 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  5 Hodnoty vnitřních částí Dělové rány 

 Přední ucpávka  Zadní ucpávka Střelný prach 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

29 26 14 

Hmotnost [g] 93,27  5,82 

Celková hmotnost střelného prachu u petardy Dělová rána je přibližně 5,82 g. 

Dum Bum (petarda) 

Tento druh petardy patří k větším v posuzovaném výběru což je dobře viditelné na 

obrázku - vzorek B1 (viz. Obr.  14). Při kontrole štítku bylo zjištěno, že jsou veškeré údaje 

zaznamenány dle norem. 

Tab.  6 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Dum Bum  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

B1 58,5 20,5 20,3 20,4 20,40 19,44 

B2 58,5 20,3 20,5 20,0 20,27 18,74 

B3 58,6 20,4 20,5 20,6 20,50 17,60 

I v tomto případě je možné rozdíl hmotností vzorků petard Dum Bum přičíst 

nerovnoměrným hmotnostem ucpávky. 
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Obr.  10 Složení petardy Dum Bum 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  7 Hodnoty vnitřních částí Dum Bum 

 Přední ucpávka  Zadní ucpávka Střelný prach 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

17 17 15 

Hmotnost [g] 10,6  3,35 

Celková hmotnost střelného prachu u petardy Dum Bum je přibližně 3,35 g. 

Mega (petarda) 

Tento typ petardy je, na rozdíl od ostatních druhů v posuzovaném výběru, zapalován 

přes třecí hlavičku. Co se týče rozměrů, řadí se už mezi menší, což je viditelné na obrázku 

- vzorek C1 (viz. Obr.  14). Při kontrole štítku bylo zjištěno na obalu mnoho 

nedostatečných informací. Tento typ petardy je označen podle starých regulí, z čehož 

vyplývá, že je dle normy ČSN EN 15947-2 nesprávně pojmenována i špatně označena 

kategorie pyrotechniky. Není zde označen čistý obsah výbušných látek. Bezpečnostní 

informace jsou jiné, než jsou dle aktuální normy a velikost písma nesplňuje požadovanou 

minimální velikost 2,1mm. 

Tab.  8 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Mega 

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

C1 70,3 12,5 12,7 12,2 12,47 8,14 

C2 69,9 12,1 12,2 12,2 12,17 7,23 

C3 70,5 12,2 12,1 12,3 12,20 8,41 
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Ačkoli se zdá být ucpávka poměrně zarovnána její hmotnost je nestejnoměrná a 

dochází zde k rozdílům hmotnosti vzorků. 

 

Obr.  11 Složení petardy Mega 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  9 Hodnoty vnitřních částí Megy  

 Třecí hlavička Zadní ucpávka Střelný prach 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

1 25 26 

Hmotnost [g] 3,29  1,81 

Celková hmotnost střelného prachu u petardy Mega je přibližně 1,81 g. 

Black petard (petarda) 

Kromě délky je tato petarda oproti ostatním značně menší, což je dobře viditelné na 

obrázku - vzorek D1 (viz. Obr.  14). Při kontrole štítku byl zjištěn pouze nedostatek v 

označení čistého obsahu výbušných látek, který zde není zaznamenán. Tento nedostatek 

může být zapříčiněn tím, že je tato hodnota zaznamenána na větším obalu.  

Tab.  10 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Black petard  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

D1 67,8 7,4 7,3 7,2 7,3 3,64 

D2 68,2 7,4 7,3 7,5 7,4 3,67 

D3 68,4 7,3 7,3 7,3 7,3 3,75 

Při rozebírání se ucpávka velmi drolila, ovšem dle naměřených hodnot se zdá být 

hmotnost ucpávky u tohoto druhu nejpřesnější. 
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Obr.  12 Složení petardy Black petard 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  11 Hodnoty vnitřních částí Black petard 

 Přední ucpávka  Zadní ucpávka Střelný prach 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

18 25 16 

Hmotnost [g] 1,76  0,51 

Celková hmotnost střelného prachu u petardy Black petard je přibližně 0,51 g. 

Bomb (petarda) 

Dle rozměrů a hmotnosti je tato petarda středně velká ve srovnání s ostatními typy 

petard v posuzovaném výběru, což je dobře viditelné na obrázku - vzorek E1 (viz. Obr.  

14). Při kontrole štítku nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Tab.  12 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Bomb  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

E1 58,5 17,5 17,1 16,8 17,13 12,27 

E2 58,6 17,1 16,1 16,9 16,70 11,70 

E3 58,5 16,6 16,8 17,0 18,80 12,03 

Pootáčením při měření průměru bylo v tomto případě zjištěno, že se vzorek E2 stáčí 

do mírné elipsy.  

Nepřesnost hmotnosti vzorků petardy Bomb může být i v tomto případě přičtena 

nerovnoměrné hmotnosti ucpávky. 



29 

 

 

Obr.  13 Složení petardy Bomb 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  13 Hodnoty vnitřních částí petardy Bomb 

 Přední ucpávka  Zadní ucpávka Střelný prach 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

14 13 23 

Hmotnost [g] 5,55  2,65 

Celková hmotnost střelného prachu u petardy Bomb je přibližně 2,65 g. 

 

Obr.  14 Vzorky petard 

Hmotnost střelného prachu je v případě petard úměrná velikosti celého vzorku z 

čehož vyplývá, že největší obsah střelného prachu je v petardě Dělová rána. 

Padáčková raketa (raketa) 

V posuzovaném výběru jsou pouze dva druhy raket, přičemž tento je větší, co se týče 

průměrů a hmotnosti, což je dobře viditelné při kontrole tabulek Tab.  14 a Tab.  16. Při 
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kontrole štítku byl zjištěn nedostatek pouze ve velikosti písma, které bylo menší než 

minimální velikost 2,1mm. 

Tab.  14 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky rakety Padáčková raketa  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

F1 401 15,9 16,6 16,1 16,20 13,81 

F2 402 15,8 16,2 16,2 16,07 14,31 

F3 400 16,1 16,3 15,7 16,03 13,71 

Nepřesnost hmotnosti vzorků může být přičtena ucpávce, která je velmi nestálá a při 

rozebírání docházelo ke drolení. 

 

Obr.  15 Složení Padáčkové rakety 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  15 Hodnoty vnitřních částí Padáčkové rakety 

 
Efektová náplň s 

padáčkem  

Zadní ucpávka 

(oranžová) 
Výmetná náplň 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

41,2 10 42,4 

Hmotnost [g] 2 0,66 2,55 

Hmotnost výmetné náplně u Padáčkové rakety je přibližně 2,55 g, přičemž efektová 

náplň ve formě padáčku váží 2 g. 

Ohnivý déšť (raketa) 

V porovnání s předešlou raketou je tato menší. Kontrolou štítku byl zjištěn 

nedostatek pouze ve velikosti písma, která je méně než minimální velikost 2,1mm. 
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Tab.  16 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky rakety Ohnivý déšť  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

G1 401 15,1 14,6 14,2 14,63 9,26 

G2 401 14,4 14,4 15,0 14,60 9,31 

G3 397 13,1 14,4 14,1 13,87 9,34 

Hmotnost je u tohoto typu rakety poměrně stejná, neboť nejsou na ucpávce příliš 

velké nerovnosti. 

 

Obr.  16 Složení rakety Ohnivý déšť 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  17 Hodnoty vnitřních částí rakety Ohnivý déšť 

 
Prázdný prostor pro 

zápalnici  
Ucpávka ENFK 

Šíře části v 

nerozebraném stavu 

[mm] 

34,4 18,3 25,4 

Hmotnost [g] - 1,47 0,91  

Hmotnost efektové náplně ve formě kuliček rakety Ohnivý déšť je přibližně 0,91 g. 

 

Obr.  17 Vzorky raket 
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Jumbo color balls (římská svíce) 

Ze tří porovnávaných římských svící je tato největší, což je dobře viditelné na 

obrázku (viz. Obr.  22). Kontrolou štítku nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Tab.  18 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Jumbo Colors balls  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

H1 743 17,0 17,0 17,2 17,07 114,16 

H2 741 17,5 17,0 17,5 17,33 120,14 

H3 739 17,1 17,2 17,3 17,20 117,42 

 

 Obr.  18 Složení římské svíce Jumbo color balls 

 

Obr.  19 Koncová část římské svíce Jumbo color balls 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  19 Hodnoty vnitřních částí Jumbo color balls 

 Dutá část 

Zadní 

ucpávka 

(oranžová) 

Hliněná 

ucpávka 

Pyrotechnická 

náplň 

Vrstva s 

ENFK 

Oddělovací 

vrstva pilin 

Šíře části v 

nerozebraném 

stavu [mm] 

181 12,2 30,5 522 6,8 11,9 

Hmotnost [g] - 1,53 4,3 26,82 - - 
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Hmotnost všech ENFK v římské svíci je 15,87 g. Oddělovací vrstvu pilin a vrstvu s 

ENFK nebylo možné rozdělit, z tohoto důvodu nejsou uvedeny hmotnosti těchto částí. 

Celková hmotnost pyrotechnické náplně a efektové náplně ve formě kuliček u římské 

svíce Jumbo color balls je přibližně 42,69 g, z čehož je 15,87 g hmotnost efektové náplně 

ve formě kuliček a 26,82 g hmotnost pyrotechnické náplně. 

Color ball (římská svíce) 

Tato římská svíce je ze zkoušených římských svící nejmenší, což je dobře viditelné 

na obrázku (viz. Obr.  22). Kontrolou štítku nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Tab.  20 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Color ball  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. průměr 

průměru 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 1. měření 2. měření 3. měření 

I1 425 11,3 11,5 11,6 11,47 30,10 

I2 421 11,4 11,5 11,4 11,43 30,29 

I3 425 11,4 11,4 11,6 11,47 29,27 

 

Obr.  20 Složení římské svíce Color ball 

 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 

Tab.  21 Hodnoty vnitřních částí Color ball 

 Dutá část 

Zadní 

ucpávka 

(oranžová) 

Hliněná 

ucpávka 

Pyrotechnická 

náplň 

Vrstva s 

ENFK 

Oddělovací 

vrstva pilin 

Šíře části v 

nerozebraném 

stavu [mm] 

123,7 8,8 2,1 293 6,5 7,4 

Hmotnost [g] - 0,56 6,31 - - 

Hmotnost všech ENFK v římské svíci je 1,41 g. Oddělovací vrstvu pilin a vrstvu s 

ENFK nebylo možné rozdělit, z tohoto důvodu nejsou uvedeny hmotnosti těchto částí. 
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Celková hmotnost pyrotechnické náplně a efektové náplně ve formě kuliček u římské 

svíce Color Balls je přibližně 7,72 g, z čehož je 1,41 g hmotnost efektové náplně ve formě 

kuliček a 6,31 g hmotnost pyrotechnické náplně. 

Kdo nestřílí není Čech (římská svíce) 

Ze tří posuzovaných římských svící je tato, v porovnání s předešlými, středně velká, 

což je viditelné na obrázku (viz. Obr.  22). Při kontrole štítku nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

Pouze u tohoto druhu římských svící bylo možné změřit i vnitřní průměr, který byl 

změřen opačnou stranou posuvného měřítka s přesností 0,1 mm. Měření bylo provedeno u 

zápalnice třikrát, s postupným pootáčením kolem své osy. U ostatních svící nebylo měření 

možné, neboť konce byly ucpány. 

Tab.  22 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Kdo nestřílí není Čech  

Označení 
Délka 

[mm] 

Průměr [mm] Ar. 

průměr 

průměr

u [mm] 

Vnitřní průměr [mm] Ar. 

průměr 

vnitřního 

průměru 

[mm] 

Hmot

nost 

[g] 
1. 

měření 

2. 

měření 

3. 

měření 

1. 

měřen

í 

2. 

měřen

í 

3. 

měřen

í 

J1 636 17,5 18,0 17,6 17,70 8,8 9,8 9,5 9,37 106,15 

J2 637 18,0 17,8 17,8 17,87 8,3 10,1 9,6 9,33 107,82 

J3 636 17,7 17,9 17,8 17,80 9,6 10,2 10,1 9,97 106,48 

Při měření vnitřních průměrů bylo zjištěno poměrné stáčení do mírné elipsy.  

 

Obr.  21 Složení římské svíce Kdo nestřílí není Čech 

V následující tabulce je zaznamenána šíře a hmotnost vnitřních částí vzorku. 
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Tab.  23 Hodnoty vnitřních částí Kdo nestřílí není Čech 

 

Přední 

dutá 

část 

Zadní 

dutá 

část 

Zadní 

ucpávka 

Přední 

ucpávka 

Pyrotechnick

á náplň 

Vrstva s  

ENFK 

Oddělovací 

vrstva pilin 

Šíře části v 

nerozebraném 

stavu [mm] 

31,1 197 10,3 5,4 396 9,6 9,4 

Hmotnost [g] - - 0,74 - 19,54 - - 

Hmotnost všech ENFK v římské svíci je 6,8 g. Oddělovací vrstvu pilin a vrstvu s 

ENFK nebylo možné rozdělit, z tohoto důvodu nejsou uvedeny hmotnosti těchto částí. 

Celková hmotnost pyrotechnické náplně a efektové náplně ve formě kuliček u římské 

svíce Kdo nestřílí není Čech, je přibližně 26,34 g, z čehož je 6,8 g hmotnost efektové 

náplně ve formě kuliček a 19,54 g hmotnost pyrotechnické náplně. 

 

Obr.  22 Vzorky římských svící 

Při porovnávání římských svící bylo zjištěno, že jsou jejich rozměry úměrné 

množství a velikosti pyrotechnických náplní a ENFK. 

3.2. Zkouška zapálení materiálů ZP 

Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda je schopna ZP zapálit různé materiály jako je 

suché listí, seno, záclona (polyester) a bavlněná pletenina.  

Při většině měření byl použit plechový kbelík, z důvodu působení větru na listí a 

seno. Při zkoušce zapálení bavlny a záclony byl použit plechový kbelík tak, aby 

nedocházelo k nežádoucím odletům od aplikace římských svící a raket. Z tohoto důvodu 

byly pod zkoušený materiál vloženy dřevěné třísky, od nichž se nepředpokládalo zapálení. 

3.2.1. Zkouška zapálení suchého listí 

Plechový kbelík byl navršen zhruba do 2/3 suchým listím. Římské svíce byly 

zažehnuty a namířeny do kbelíku. Rakety byly připevněny k rukojeti kbelíku tak, aby 
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efektová náplň jednotlivých druhů raket působila na listí a plyny z raketového motoru byly 

uvolněny mimo zapalované prostředí. Petardy byly položeny mezi listí a zapáleny. 

Tab.  24 Zkouška zapálení suchého listí 

Druh ZP Zapálení Poznámka 

Petardy 

A Nehoří 
Rozdrcení většiny listí na malé kousky, část listí rozhozena z 

kbelíku. 

B Nehoří Rozdrceno téměř veškeré listí, část listí rozhozena z kbelíku. 

C Nehoří Trocha listí rozdrcena. 

D Nehoří K ničemu nedošlo. 

E Nehoří Rozdrcení vrchní vrstvy listí. 

Rakety 

F Nehoří Pár malých žhavých kousků, nedochází k zapálení po rozfoukání. 

G Nehoří K ničemu nedošlo. 

Římské svíce 

H 
Hoří po 

rozfoukání 

Během působení docházelo k menším vzplanutím, ovšem byly 

zhašeny další vyletující ENFK. Po menším rozfoukání žhavých 

kousků dochází k rozhoření. 

I Nehoří Pár malých kousků žhne, nedochází k zapálení po rozfoukání. 

J Nehoří 
Během působení došlo k menšímu zážehu. Pár malých žhnoucích 

kousků, po rozfoukání nedochází k rozhoření. 

 

 

Obr.  23 Způsob upevnění rakety při zkoušce zapálení suchého listí 

Římské svíce jsou schopny listí natolik zahřát, až začne žhnout, ve dvou případech 

dochází dokonce k menšímu vzplanutí. Po rozfoukání žhnoucích částí po působení římské 

svíce Jumbo Color Balls dochází k rozhoření. U raket v jednom případě došlo ke žhnutí a v 
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druhém se nic nestalo. Petardy nejsou schopny listí zapálit, ovšem většina petard listí 

rozdrtila v různé míře na malé části.  

3.2.2. Zkouška zapálení sena 

Tato zkouška byla provedena obdobně jako ta s listím. Nádoba byla naplněna 

přibližně do 2/3 senem a jednotlivými vzorky ZP bylo zkoušeno zapálení sena. 

Tab.  25 Zkouška zapálení sena 

Druh ZP Zapálení Poznámka 

Petardy 

A Nehoří 
Velká část sena vyhozena z kbelíku, trocha zbylého sena 

rozdrcena. 

B Nehoří 
Mnoho sena rozprášeno mimo kbelík, veškerý zbytek sena v 

kbelíku rozdrcen. 

C Nehoří Vrchní část sena rozprášena mimo kbelík. 

D Nehoří Žádné známky narušení. 

E Nehoří 
Rozlet sena do větších vzdáleností, rozdrcení větší části sena v 

kbelíku. 

Rakety 

F Hoří 
Po ukončení pokusu hoří, po krátké době uhasíná, žhnoucí 

kousky jsou opět rozfoukány. 

G Nehoří K ničemu nedošlo. 

Římské svíce 

H 
Hoří po 

rozfoukání 

Během působení docházelo k menším vzplanutím, ovšem byly 

zhašeny další vyletující ENFK. Po jednoduchém fouknutí do 

žhavých kousků dochází k rozhoření. 

I 
Hoří po 

rozfoukání 

Během působení k ničemu nedochází, žhavé kousky jsou po 

rozfoukání zažehnuty. 

J Nehoří 
Pár žhavých doutnajících kousků, nedochází k zapálení po 

rozfoukání. 

 

Obr.  24 Způsob uložení petardy při zkoušce zapálení sena 
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V případě římských svící dochází při zkoušení Jumbo Color Balls k menším 

vzplanutím během procesu, po následném rozfoukání žhavých kousků dochází k zažehnutí. 

I v případě Color Ball dochází po rozfoukání žhavých kousků k rozhoření. Po ukončení 

procesu Padáčkové rakety dochází dokonce k zapálení sena, které po chvíli zhasíná, avšak 

po rozfoukání opět vzplane. U petard nedochází ke vzplanutí, ovšem většina vzorků seno 

rozdrtí a rozhází kolem nádoby. 

3.2.3. Zkouška zapálení záclony (polyesteru) 

Proces této zkoušky byl u petard a ostatních typů ZP rozdílný. U petard byla záclona 

položena na zem a petarda vložena do záhybů záclony. Římské svíce a rakety byly 

zkoušeny opět v nádobě. 

Tab.  26 Zkouška zapálení záclon 

Druh ZP Zapálení Poznámka 

Petardy 

A Nehoří Značné potrhání v místě petardy, žádné žhavé kusy. 

B Nehoří 
Velké potrhání v místě petardy a odhození bokem, žádné žhavé 

kusy. 

C Nehoří Trochu větší díra v oblasti petardy, žádné žhavé kusy. 

D Nehoří Potrhání v podobě dvou menších děr, žádné žhavé kusy. 

E Nehoří Úplné roztrhání části kolem petardy, žádné žhavé kusy. 

Rakety 

F Hoří Po ukončení pokusu hoří, po krátké době uhasíná. 

G Nehoří Protavená menší nežhnoucí díra. 

Římské svíce 

H Nehoří Protavené nežhnoucí díry. 

I Nehoří Protavené nežhnoucí díry. 

J Nehoří Protavené nežhnoucí díry. 
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Obr.  25 Záclona připravena na zkoušku 

zapálení pomocí římské svíce 

 

Obr.  26 Protavená díra od římské svíce 

Jumbo Color Balls 

 

  

Obr.  27 Dělová rána připravena na zkoušku 

zapálení záclony od petardy Dělová rána 

Obr.  28 Záclona po působení Dělové rány 

 

Při této zkoušce došlo ke vzplanutí pouze u Padáčkové rakety, která po chvíli hoření 

zhasla a protavila poměrně velkou díru. U ostatních druhů ZP nedošlo k zapálení ale pouze 

k protavení nebo potrhání záclony. 

3.2.4. Zkouška zapálení bavlněné pleteniny 

Tato zkouška probíhá obdobně jako u předešlé zkoušky. U petard je bavlněné 

pletenina položena na zem a petarda vložena do záhybů bavlny. Římské svíce a rakety jsou 

zkoušeny opět v nádobě. 
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Tab.  27 Zkouška zapálení bavlněné pleteniny 

Druh ZP Zapálení Poznámka 

Petardy 

A Nehoří Velké potrhání v místě petardy, žádné žhnoucí kusy. 

B Nehoří 
Velké potrhání v místě petardy a poměrně důrazné odhození 

bokem, žádné žhnoucí kusy. 

C Nehoří 
Poměrně veliká díra v oblasti kolem petardy, žádné žhnoucí 

kusy. 

D Nehoří Téměř žádné narušení, pouze 3 malé dírky, žádné žhavé. 

E Nehoří Značné potrhání v místě petardy, žádné žhavé 

Rakety 

F Nehoří Po ukončení efektu malá žhnoucí díra. 

G Nehoří K ničemu nedošlo 

Římské svíce 

H Hoří 
Bavlněná pletenina hoří po ukončení efektu a uhasíná až po jeho 

shoření. 

I Nehoří 
Po ukončení efektu jsou´na zkušebním materiálu malé žhnoucí 

dírky. 

J Nehoří 
Během procesu docházelo k menšímu vzplanutí, ovšem na konci 

byly pouze malé žhnoucí díry, které nebylo možné rozfoukat. 

 

  

Obr. 29 Bavlněné triko připravené na 

zkoušku zapálení pomocí římské svíce 

 

Obr.  30 Žhnoucí bavlněné triko po působní 

římské svíce Kdo nestřílí není Čech 
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Obr.  31 Petarda Dum Bum připravená ke 

zkoušce zapálení bavlněného trika 

 

Obr.  32 Bavlněné triko po provedení 

zkoušky zapálení bavlněného trika petardou 

Dum Bum 

 

Při této zkoušce došlo k zapálení pouze u římské svíce Jumbo Color Balls, ačkoli 

docházelo k menším zážehům i během aplikace římské svíce Kdo nestřílí není Čech, 

nedošlo k úplnému zapálení. U ostatních druhů ZP nedošlo ke vzplanutí, ale pouze k 

prohoření nebo potrhání bavlněného trika.  

Touto zkouškou nebyly změřeny vyvinuté teploty, proto byla zvolena další zkouška s 

názvem Měření teploty ENFK římských svící. 

3.3. Měření teploty ENFK římských svící 

Cílem této zkoušky bylo, zjistit teploty, vznikající při explozivním hoření ENFK 

římských svící. Pomocí laboratorního stojanu byla nad nádobu s vodou umístěna plošina, 

na kterou byla následně umístěna laboratorní lodička se zkoušenými vzorky a zápalnicí. 

Pomocí kahanu byla iniciována zápalnice. Během zkoušky byl pořízen záznam pomocí 

fotoaparátu, termokamery FLIR T640 a liniového zapisovače na záznam napětí 

termočlánku.  
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Obr.  33 Laboratorní stojan s příslušenstvím 

ke zkoušce měření teploty ENFK 

Obr.  34 Termokamera FLIR T 640 

 

Tab.  28 Tabulka jednotlivých hmotností ENFK římských svíc 

Vzorky 
Hmotnost ENFK 

Jumbo Color Balls [g] 

Hmotnost ENFK 

Color Ball [g] 

Hmotnost ENFK Kdo 

nestřílí není Čech [g] 

1 0,58 0,07 0,30 

2 0,57 0,06 0,31 

3 0,52 0,04 0,36 

Průměrná hmotnost 

ENFK 
0,557 0,057 0,323 

 Jedním z hlavních důvodů, proč byl použit větší počet ENFK, je rychlost hoření 

jedné kuličky. Při zkoušce zapálení pouze jedné ENFK nebylo možné použít záznam 

termokamery, neboť byl efekt příliš rychlý. Dalším důvodem byla rozdílná hmotnost a 

velikost ENFK u jednotlivých druhů římských svící (viz. Tab.  28 a Obr.  35), proto byly na 

lodičku umístěny různé počty ENFK různých druhů římských svící, aby bylo možné 

provést dostatečný záznam vývinu teploty. 
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Obr.  35 ENFK jednotlivých římských svící 

Neboť jsou ENFK z římské svíce Jumbo Color Balls veliké přibližně 8 mm a hmotné 

průměrně 0,557 g byly na lodičku umístěny 4 kusy, z římské svíce Kdo nestřílí není Čech s 

velikostí přibližně 7 mm a hmotností 0,323 g bylo na lodičku umístěno 5 kusů a z římské 

svíce Color Ball s velikostí přibližně 4 mm a hmotností 0,057 g bylo na lodičku umístěno 7 

kusů. 

 

Obr.  36 Uložení ENFK v lodičce 

Po iniciaci ENFK došlo k explozivnímu hoření, které vyvinulo tak vysoké teploty, že 

pomocí termočlánku byla zaznamenána hodnota kolem 100 mV. Termočlánky se začaly 

tavit, až došlo ke spálení, neboť byl použit typ termočlánků pouze do teploty přibližně 

1300 °C. Z tohoto důvodu zde nejsou zaznamenány hodnoty získané pomocí liniového 

zapisovače. 
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Teploty získané pomocí termokamery při emisivitě 0,20 byly zaneseny do grafu (viz. 

Obr.  37), který znázorňuje teplotní záznam jednotlivých druhů ENFK římských svící. 

Teploty jsou do grafu zaneseny po 0,66 sekundových úsecích, tato křivka znázorňuje vývin 

teplot od zahájení explozivního hoření až po jeho ukončení. 

Obr.  37 Graf - Teplotní záznam ENFK pořízený termokamerou FLIR T640 

Z důvodu špatných záznamů vývinu teplot bylo možno zanést do grafu pouze 5 

měření. 

Termokamera FLIT T640 je schopna zaznamenat teplotu do 2000 °C ze sálajícího 

povrchu. Tato hodnota je garantována výrobcem. Při měření byla zaznamenána teplota nad 

tuto hranici, není ovšem zaručeno, že došlo ke správnému změření.  

Tab.  29 Maximální hodnoty vývinu teplot ENFK 

Dle grafu (viz. Obr.  37) a tabulky (viz. Tab.  29) je možné vyčíst, ačkoli je teplota 

omezena maximální měřitelnou teplotou termokamery, že byly naměřeny nejvyšší teploty 

u ENFK římských svící Jumbo Color balls a Kdo nestřílí není Čech. Naměřené teploty jsou 

ENFK římských svící Maximální teplota [°C] 

H1 2100 

H2 2065 

I1 2039 

I2 1765 

J1 2100 
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pouze orientační, neboť nejsou na katedře dostupné přístroje pro měření tak vysokých 

teplot. 

3.4. Zkouška na zjištění množství uvolněného tepla 

Cílem této zkoušky bylo zjistit množství uvolněného tepla protavením polystyrénu 

od jednotlivých typů ZP.  

Použitý písek při zkoušce byl nejprve vysušen a poté zvážen. Z těchto hodnot byla 

zjištěna objemová hmotnost písku ρ = 1693 g/dm
3
. 

Expandovaný pěnový polystyrén 

Hlavní vlastností expandovaného pěnového polystyrénu (dále jen EPS) je jeho nízká 

tepelná vodivost. Složení EPS je totiž asi 2 % polystyrénu a 98 % vzduchu. 

Bez dodatečného mechanického zatížení polystyrén snese teploty do 100 °C, 

zatížený pak kolem 80 °C. EPS je velmi nesnadno stlačitelný a nenasakuje téměř žádnou 

vodu. [27] 

Zkoušené polystyrény byly vysušeny změřeny a zváženy. Z těchto hodnot byla 

zjištěna průměrná objemová hmotnost písku ρ = 13,47 kg/m
3
. 

Nitrocelulóza 

Důležitými vlastnostmi nitrocelulózy je její nízký bod vzplanutí, nerozpustnost ve 

vodě a vysoká citlivost na otřesy a tření. Hlavním důvodem použití je ovšem schopnost 

nitrocelulózy hořet i bez přítomnosti kyslíku. Pro nitrocelulózu s obsahem přibližně 12,5 % 

dusíku je spalné teplo 10190 J/g. 

3.4.1. Popis zkoušky na zjištění množství uvolněného tepla 

V prvé řadě byly ze vzorků ZP odejmuty vrchní obaly s popisem a následně byla 

podélně rozříznuta tak, aby byl vytvořen zářez skrz papírové pouzdro. Do EPS byla 

vytvořena drážka, do které byl následně vložen zkoušený vzorek otočením zářezu dolů k 

EPS. Drážky byly tvořeny dle velikosti zkoušeného vzorku a prostoru pro vyčnívající 

zápalnici. Po přípravě došlo k zapálení zápalnice a okamžitého přiklopení zatíženým 

sádrokartonem z vrchní strany vzorku. Pro větší těsnost byl sádrokarton zatížen dvěma 

cihlami. Při tomto měření byly použity vždy dva polystyrény o výšce 100 mm, které byly 
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na sebe položeny a zatíženy již zmíněným sádrokartonem.  Došlo k aplikaci efektu, což 

vedlo k prošlehnutí skrz zářez a následnému protavení dutin v EPS.  

  

Obr.  38 Uložení zkoušeného vzorku v drážce 

EPS 

Obr.  39 Sestava pro zkoušku na zjištění 

uvolněného tepla 

 

Pro kalibraci při výpočtu uvolněného tepla byl použit 1 g nitrocelulózy. 

Nitrocelulóza byla použita z důvodu podobných vlastností při hoření, také neuhasíná při 

utěsnění a je znatelné její spalné teplo. Pomocí znatelné hodnoty spalného tepla bylo 

možné zjistit uvolněné teplo u vzorků ZP. Nitrocelulóza byla použita na vytavení dutiny 

v EPS, obdobně jako vzorky ZP (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  Protavené 

otvory byly uzavřeny částmi sádrokartonu a díra v polystyrénu pomalým sesypáváním 

vyplněna pískem. Písek byl strhnut rovnou deskou tak, aby nepřesahoval přes polystyrén. 

  

Obr. 40 Příprava zkoušky na zjištění 

uvolněného tepla - nitrocelulóza 

Obr. 41 Vysypané díry od nitrocelulózy 
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3.4.2. Postup zkoušek u jednotlivých druhů ZP 

Římská svíce Jumbo Color Balls 

V prvém měření došlo k velmi velkému úniku tepla protavením pravé boční strany a 

k protavení polystyrénu na druhý spodní kus, což je viditelné i na rozdílu hmotnosti 

zváženého písku. U opakovaného pokusu byla římská svíce zkrácena o prázdnou část z 

důvodu nedostatku prostoru. I v tomto případě došlo k malému úniku tepla prohořenými 

dírami skrz druhý polystyrén.   

Římská svíce Kdo nestřílí není Čech 

U obou kusů došlo k prohoření na druhý polystyrén. K úniku tepla v tomto případě 

nijak znatelně nedošlo. 

Římská svíce Color Ball 

V prvém měření byla zápalnice zapalována dírou na kraji polystyrénu, ovšem touto 

dírou došlo k poměrně značnému úniku tepla. V druhém případě byl vzorek otočen a 

zapalován směrem do polystyrénu. I v tomto případě došlo k poměrně značnému úniku 

tepla dírou v boku EPS. V případě obou pokusů došlo k mírnému prohoření na druhý EPS. 

Raketa Ohnivý déšť 

Při zkoušce došlo k minimálnímu protavení na druhý EPS. 

Raketa Padáčková raketa 

U obou pokusů došlo k protavení na druhý EPS.  

Petarda Black petard 

V prvém případě došlo k protavení polystyrénu především v přední části petardy z 

důvodu nestejnoměrné ucpávky. U druhého vzorku nedošlo k úplnému spálení střelného 

prachu, což vedlo k menšímu protavení EPS. Druhé měření nebylo zaznamenáno do 

získaných hodnot. 

Petarda Mega 

V prvém případě došlo k malému úniku tepla při prohoření EPS u třecí hlavičky. V 

druhém případě došlo k protavení na druhý EPS. 
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Petarda Bomb 

V prvém případě došlo k minimálnímu úniku tepla bokem, k protavení na druhý EPS 

nedošlo. V druhém případě došlo k většímu úniku tepla bokem v prostoru mezi 

přiloženými EPS, došlo také k protavení na druhý EPS. 

Petarda Dum Bum 

K malému úniku tepla došlo při prvním měření bokem a při druhém měření dírou, 

která byla vytvořena úplným protavením obou EPS. I při prvém pokusu došlo k protavení 

na druhý polystyrén, avšak nedošlo k úplnému protavení. 

Dělová rána 

K protavení na druhý EPS došlo především z důvodu velkého otvoru, připraveného 

pro zkušební vzorek. Při tomto měření došlo k menší detonaci, která nadzdvihla zatížený 

sádrokarton. Nadzdvižením došlo ke značnému úniku tepla. 

3.4.3. Výpočet uvolněného tepla 

Hodnota uvolněného tepla je vypočtena pomocí této rovnice: 

ózyNitrocelul

ózyNitrocelul

Vzorku
Vzorku Q

V

V
Q   

VzorkuV  - Objem protavené dutiny od zkoušeného vzorku 

ózyNitrocelulV  - Objem protavené dutiny od 1 g nitrocelulózy 

ózyNitrocelulQ  - Množství tepla 1 g nitrocelulózy  

Spálením 1 g nitrocelulózy byla vytavena dutina o objemu 0,34 dm
3
, do které se 

vejde 583 g písku. Od tohoto množství celulózy je vyvinuto teplo přibližně 10190 J. 

Od každého druhu ZP byla provedena dva měření z důvodu možných chyb. Při 

porovnávání uvolněného tepla se bere vždy v potaz vyšší hodnota od zkoušeného druhu 

ZP. 

Žlutě jsou vyznačena měření, při kterých byly naměřeny vyšší hodnoty uvolněného 

tepla.  
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Tab.  30 Hodnoty při tavení polystyrénu 

Druh ZP  
Vzorek Hmotnost písku z 

vytavené dutiny [g] 

Objem protavené 

dutiny [dm
3
] 

Uvolněné 

teplo [kJ] 

A 
10.1 2082 1,23 36,86 

10.2 1599 0,94 28,31 

B 
9.1 3086 1,82 54,63 

9.2 3352 1,98 59,34 

C 
7.1 536 0,32 9,49 

7.2 737 0,44 13,05 

D 
6.1 156 0,09 2,76 

6.2 Nedošlo k úplnému spálení střelného prachu ve vzorku. 

E 
8.1 1452 0,86 25,71 

8.2 3988 2,36 70,60 

F 
5.1 2891 1,71 51,18 

5.2 2548 1,51 45,11 

G 
4.1 1885 1,11 33,37 

4.2 1825 1,08 32,31 

H 
1.1 13173 7,78 233,21 

1.2 19967 11,79 353,35 

I 
3.1 3018 1,78 53,43 

3.2 2935 1,73 51,96 

J 
2.1 7279 4,30 128,87 

2.2 7501 4,43 132,80 

  

Obr. 42 Vytavení dutiny v polystyrénu  
Obr. 43 Vytavená dutina od římské svíce 

Jumbo Color Balls zasypaná pískem 
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Naměřené hodnoty poukazují na rozdíly mezi různými druhy ZP. Rozdíly mezi 

jednotlivými vzorky stejného druhu jsou způsobeny únikem tepla. Protože byl použit 

písek, jsem si vědom nepřesností v úplném vyplnění dutin vytavených od zkoušené ZP. Pro 

přesnější měření by bylo nutné použít například vodu, která by vyplnila veškeré protavené 

skuliny vytavené dutiny. Vodu nebylo možné použít, neboť u mnoha vzorků došlo k 

protavení skrz a byla by zde značná netěsnost. Nejvyšší hodnota naměřeného uvolněného 

tepla byla zjištěna u římské svíce Jumbo Color Balls. 



51 

 

4. Vyhodnocení zjištěných výsledků 

Vstupní zkouškou bylo měření fyzických rozměrů, zkoumání geometrie vnitřního 

uspořádání a také vážení těchto částí u jednotlivých druhů ZP. Jelikož jsou římské svíce 

mnohem větší než petardy a rakety, bylo předvídatelné, že hmotnost pyrotechnické náplně 

římských svící bude znatelně větší, což se nám také potvrdilo. Tímto měřením byl zjištěn 

především fakt, že množství pyrotechnické náplně je přímo úměrné velikosti jednotlivých 

druhů ZP. 

Při další zkoušce byly měřeny teploty efektové náplně ve formě kuliček římských 

svící pomocí termokamery a termočlánků napojených na liniový zapisovač. Při 

explozivním hoření bylo dosahováno tak vysokých teplot, že nebylo možné, pomocí 

dostupných přístrojů, zaznamenat maximální teplotu, kterou jsou schopny ENFK vyvinout. 

Ačkoliv bylo liniovým zapisovačem zaznamenáno napětí kolem 100 mV, není tato hodnota 

prokazatelná, neboť použité termočlánky jsou schopny snímat maximální teploty kolem 

1300 °C. Termokamera, která byla pro toto měření použita, je schopna snímat teplotu 

pouze do 2000°C. Převyšující hodnoty, které byly zaznamenány, nejsou garantovány 

výrobcem. Dle grafu a tabulky byla zaznamenána nejvyšší teplota u ENFK římských svící 

Jumbo Color Balls a římských svící Kdo nestřílí není Čech. Římská svíce Jumbo Color 

Balls přetrvala na nejvyšší zaznamenatelné hodnotě po dobu přibližně 8 vteřin, z čehož 

usuzuji, že by byla naměřena teplota mnohem vyšší. Jelikož nejsou na katedře přístroje, 

kterými by bylo možné změřit vyvinutou teplotu ENFK římských svící, jsou tyto hodnoty 

pouze orientační, ovšem je zcela jisté, že by teplota u všech zkoušených efektových náplní 

ve formě kuliček dosáhla hodnot vyšších než 2000 °C. 

Pomocí zbylých zkoušek lze vyvodit závěr, že největší zápalný potenciál má římská 

svíce Jumbo Color Balls. Tato římská svíce byla schopna zapálit bavlnu a po rozfoukání 

seno a suché listí. V případě protavení EPS byly vytvářeny největší dutiny i přes to, že 

mnoho tepla uniklo, nebo že nebyly změřeny veškeré skuliny zasypaným pískem. Dle 

výpočtů byla získána hodnota uvolněného tepla kolem 350 kJ a protavena dutina o 

velikosti přibližně 11,79 dm
3
.  
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I ostatní druhy římských svící dosahují oproti petardám a raketám vyšších hodnot 

uvolněného tepla, avšak při zapalování bylo možné rozfoukat pouze seno zažehnuté 

římskou svící Color Ball.  

Rakety byly při zkoušce zapalitelnosti materiálů zábavní pyrotechnikou namířeny na 

zkoušený materiál tak, aby plyny z raketového motoru byly uvolněny mimo zapalovaný 

materiál a na zkoušený materiál působila pouze efektová náplň. Tento způsob byl zvolen, 

jelikož není předpokládáno, že by uvolněné plyny reálně působily na hořlavé materiály. 

Vysokých hodnot uvolněného tepla dosahovala Padáčková raketa, která byla schopna 

zapálit na krátkou dobu seno i záclonu. V případě Ohnivého deště nedocházelo k žádným 

známkám zapálení.  

Petardy nejsou reálně schopny zapálit žádný materiál, avšak jsou nebezpečné z 

akustického hlediska a odletů kusů ucpávky a materiálu, který je možné rozmetat. 

Samozřejmě jsou poměrně znatelné rozdíly v případě menších a větších petard. Není 

ovšem pravidlem, že největší petarda dokáže uvolnit nejvíce tepla. U petardy Dělová rána, 

která obsahuje 5,82 g střelného prachu, došlo k uvolnění tepla přibližně 37 kJ. Naproti 

tomu v petardě Dum Bum, která obsahuje 3,35 g střelného prachu, došlo k uvolnění tepla 

přibližně v hodnotě 60 kJ.  
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5. Doporučení pro prevenci 

Během měření byla zjištěna velká nebezpečí v podobě vymrštěných kusů ucpávek z 

petard ale také kusů materiálu, který je možné rozmetat. Dalším nezanedbatelným 

nebezpečím je vysoká hladina hluku, která je znatelná při porušení bezpečné vzdálenosti. 

Při použití římských svící jsou nebezpečné "výstřely"efektových náplní ve formě kuliček, 

které nedosahují předepsaných výšek a padají zpět na zem, přičemž stále hoří. Nebezpečné 

jsou také zdvojené výstřely, při kterých je vystřeleno více ENFK najednou.  

Problémy s nepředvídatelným rozletem a zdvojeným výstřelem ENFK od římských 

svící jsou nejspíše zapříčiněny špatným složením nebo uspořádáním pyrotechnické náplně 

uvnitř římské svíce. Bylo by vhodné uvést do některého z mnoha předpisů složení a 

maximální hmotnosti pyrotechnických nebo efektových náplní v různých typech ZP. 

Samozřejmě by bylo vhodné i přesněji definovat složení veškerých částí, ze kterých je ZP 

složena. V případě vymrštěných kusů ucpávky z petard by bylo vhodnější zvolit jemnější 

materiál, který bude po výbuchu rozdrolen tak, aby nedocházelo ke zranění osob v blízkém 

okolí. Tato opatření by mohla být vepsána do nařízení vlády č. 208/2010 o technických 

požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh. 

Aby byla zvýšena bezpečnost při odpalování ZP, měla by být přesněji definována 

místa, která nejsou pro tuto činnost vhodná. V případě petard kategorie 3 by měl být obal 

označen dalšími bezpečnostními informacemi v podobě "Po zapálení se vzdalte do 

předepsané vzdálenosti za pevnou překážku."  

Musí být striktně dodržován návod k použití a měl by být doplněn o větu "Přísný 

zákaz použití pod vlivem alkoholu." 
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6. Závěr 

V této práci byl proveden průzkum legislativy z pohledu nebezpečí zábavní 

pyrotechniky, který je zaznamenán v teoretické části. Do praktické části byly provedeny 

zkoušky zapálení různých materiálu ZP, zkouška pro zjištění uvolněného tepla ZP, zkouška 

pro zjištění složení druhů ZP a měření základních rozměrů ZP. U Efektových náplní ve 

formě kuliček římských svící byla také měřena jejich teplota. 

Pomocí těchto zkoušek bylo možné zjistit hodnotu uvolněného tepla ze ZP, 

maximální teplotu ENFK a možné zapálení běžných materiálů od ZP. I přes některé 

nepřesnosti provedených zkoušek lze na základě těchto poznatků stanovit, že nejvyšší 

ohrožení ze strany vybraných vzorků ZP hrozí u římské svíce Jumbo Color Balls. Ostatní 

druhy ZP dosahovaly hodnot úměrných k jejich velikosti. Značné nebezpečí bylo objeveno 

u vzorků petard, které jsou nebezpečné právě rozletem částí ucpávky a vysokou hladinou 

hluku.  

Pro další měření teplot ENFK by bylo nutné použít měřicí přístroje, které jsou 

schopny zaznamenat vyšší teploty, aby bylo možné zjistit teploty od ENFK. Použité měřicí 

přístroje byly nedostačující a nebyla tedy změřena ani přibližná teplota explozivního 

hoření ENFK. 

Při provedení zkoušky na zjištění uvolněného tepla ZP docházelo u mnoha vzorků k 

úniku tepla. Při tomto měření byly použity vždy dva polystyrény o výšce 100 mm, které 

byly na sebe položeny. Tato šířka byla při mnoha měřeních nedostačující, neboť docházelo 

k protavení obou EPS. V měření by bylo dobré použít většího EPS vcelku, nepřikládat 

desku sádrokartonu, ale také desku EPS, kterou by bylo vhodné na EPS se vzorkem slepit 

tak, aby byl zamezen únik tepla spárou mezi deskami. Bylo by možné také do velkého 

kusu EPS vydlabat díru, do které by byl vzorek ZP vložen. Iniciace zápalnice by mohla být 

provedena pomocí elektrického proudu přivedeného malou spárou v EPS. Pro zjištění 

přesnějších hodnot uvolněného tepla by bylo lepší vyplnit dutiny vodou, tak aby byla 

zaplněna veškerá zákoutí dutiny. 

Pomocí statistických údajů GŘ HZS ČR o požárech od ZP a na základě získaných 

poznatků byla navrhnuta opatření, která by měla zamezit nežádoucímu prodeji špatných 
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výrobků, zvýšit jejich bezpečnost při používání a upozornit kupující veřejnost na možné 

nebezpečí výstražnými nápisy na obalech.  
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