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Úvod 

Většinu zásahů složek Integrovaného záchranného systému lze zvládnout nasazením  

běžných sil a prostředků, stále častěji však přibývá zásahů, při kterých je nutné použití 

speciální techniky, moderních přístrojů, nebo využití velmi odborných znalostí specialistů 

z různých odvětví . Tyto aspekty začínají vytlačovat vizi záchranáře, který by byl odborník na 

všechno a nutí velitele zásahu využívat schopnosti specialistů. Jednou z možností při řešení 

zásahů složek Integrovaného záchranného systému je využití schopností a znalostí 

pyrotechnika. Tato na první pohled velmi úzká specializace však nabízí velmi širokou škálu 

možností, při kterých může velitel zásahu s úspěchem pyrotechnika využít. 

 V současné době není pyrotechnika u HZS etablována. Pro potřeby IZS má tuto 

službu PČR, kde funguje a je využívána i ke společným zásahům. Činnost pyrotechniků spadá 

do působnosti náměstka pro uniformovanou policii a dostupnost je na vyžádání 

prostřednictvím operačních středisek.  

Cílem bakalářské práce je stanovení objektivního rámce pro fungování pyrotechnické 

služby při společných zásazích v rámci IZS a její jednoznačné začlenění ve struktuře PČR.   

Při psaní této práce budu do značné míry vycházet i z osobních zkušeností, využiji 

svých poznatků a znalostí, a to jak na teoretické, tak i praktické úrovni, neboť sám působím 

jako pyrotechnik u Policie ČR. 
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1 Názvosloví  

Pro účely této práce se rozumí 

a)  nástražným výbušným systémem (NVS) výbušná nebo zápalná látka nebo 

pyrotechnický prostředek a iniciační prvek, který je schopen vyvolat za určitých, 

uživatelem nebo výrobcem předem stanovených podmínek, výbuchový účinek 

nebo ložisko požáru. Nástražný výbušný systém bývá zpravidla ukryt v obalu nebo 

má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý účel. Za nástražný výbušný 

systém se považuje i atrapa nástražného výbušného systému, kdy jeden nebo více 

předmětů jsou sestaveny tak, že budí dojem nástražného výbušného systému. 

Atrapa neobsahuje výbušné látky a nemůže vyvolat účinky nástražného výbušného 

systému. 

b)  hrozbou jednání, kdy pachatel k dosažení svého cíle bezprostředně vyhrožuje 

destrukcí zájmového objektu (dále jen “objekt”), fyzickou likvidací osob nebo jinak 

vážně ohrožuje zdraví a život osob nebo majetek za použití nástražných výbušných 

systémů. 

c)  podezřelým předmětem předmět, u něhož účel, umístění, původ, majitel nebo jiné 

okolnosti jeho výskytu nejsou známy a jehož vnější forma a celková situace na 

daném místě vzbuzují odůvodněnou obavu, že by se mohlo jednat o nástražný 

výbušný systém. O tom zda se jedná o podezřelý předmět rozhodne policista na 

základě jemu dostupných poznatků a informací, případně na místě přítomný 

pyrotechnik. 

d)  výbušným předmětem předmět obsahující výbušné látky. U výbušných 

pyrotechnických složí nad 50 g výbušné látky a u střelivin nad 100 g výbušné látky. 

e)  výbuchem rychlý fyzikální nebo fyzikálně-chemický děj, který vede k náhlému 

uvolnění energie, projevující se rozrušením (destrukcí) okolí nebo pohybem jiného 

druhu a náhlým nárůstem tlaku, výbuch je obvykle doprovázen zvukovým, 

tepelným a světelným efektem. 

f)  velitelem velitel služebního zákroku, který je určen k velení na místě oznámení. 

g)  pyrotechnikem policista, vykonávající pyrotechnickou činnost u Policie České 

republiky. 
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h)  pyrotechnickou výjezdovou skupinou skupina složená ze speciálně vycvičených  

a vybavených pyrotechniků Pyrotechnického odboru Policejního prezidia České 

republiky (dále jen “pyrotechnický odbor”). 

i)  nebezpečím z prodlení stav, kdy při důsledném dodržení postupu stanoveného 

závazným pokynem by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob. 

(rozdělení dle ZP PP č. 53/2003 Sb.) 
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2 Rešerše 

2.1 Právní normy 

V rámci České republiky fungují pyrotechnické činnosti na třech samostatných 

úrovních, a to civilní, kde jsou zahrnuti zejména střelmistři v lomech a dolech, odpalovači 

ohňostrojů a nově držitelé oprávnění skupiny „F“ dle novely zákona o zbraních č. 228/2003 

Sb.,1  vojenské, kde fungují pyrotechnici v rámci Armády ČR prakticky u všech útvarů, kde se 

používá munice a imitační prostředky a policejní, kde pyrotechnici tvoří úzkou skupinu 

specialistů pokrývající potřeby Policie.  

Pro každou skupinu platí odlišné právní normy a každá skupina má jen omezené 

možnosti využití v rámci své působnosti. Právní normy vztahující se k pyrotechnické činnosti 

Policie ČR tvoří rozsáhlý komplex civilních, vojenských i resortních právních úprav, 

týkajících se problematiky zbraní, střeliva a výbušnin u Policie ČR. 

 Celý tento komplex norem není dosud vzájemně provázán a tak jsou mnohé normy 

z jednoho resortu v rozporu s normami z resortů jiných, nebo se naopak duplují. Právní normy 

typu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších právních úprav a předpisů2, jsou upraveny 

tak, aby již k těmto rozporům nedocházelo. Svým vymezením se na činnost ozbrojených  

a bezpečnostních složek nevztahují. [15] 

2.2 Civilní právní normy 

Civilní právní normy jsou souborem právních norem platných pro civilní oblast 

s širokým spektrem záběru a řeší v podstatě celou oblast používání  výbušnin na území  České  

republiky v obecné poloze. Součástí tohoto souboru jsou právní normy řešící skladování 

výbušnin a zbraní, podmínky jejich nabývání, převozu, podmínky používání apod. Výčet 

všech právních norem je velmi rozsáhlý a je uveden v příloze této bakalářské práce. Ty 

nejdůležitější jsou uvedeny v následujícím textu. 

 

                                                
1 Oprávnění k pyrotechnickému průzkumu, platné pro jednotlivce . 
2 S provedenými změnami v úplném znění ve formě zákona č.169/1993 Sb.  Změna: 128/1999 Sb. Změna: 
71/2000 Sb.  Změna: 124/2000 Sb.  Změna: 315/2001 Sb.  Změna: 320/2002 Sb. Změna: 206/2002 Sb.  Změna: 
227/2003 Sb.  Změna: 315/2001 Sb. (část), 206/2002 Sb 
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Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě ve znění pozdějších úprav a přepisů]3 

Tento zákon lze uvést jako základní právní normu pro používání výbušnin. Dle 

výslovné dikce se na Policii ČR nevztahuje, ale vzhledem k nedostatkům policejních interních 

předpisů se  v některých případech tohoto zákona a jeho prováděcích vyhlášek využívá.  

Tento zákon stanoví  podmínky provádění hornické činnosti a činnosti  prováděné  

hornickým  způsobem, bezpečnosti a ochrany zdraví  při   těchto  činnostech, bezpečnosti   

provozu,  ochrany pracovního  prostředí. Dále podmínky pro výzkum, výrobu a uvádění 

výbušnin,  výbušných  předmětů  a  pomůcek  na  trh, jakož i podmínky pro nakládání  s nimi. 

Dále upravuje  organizaci a  působnost orgánů státní báňské správy, vymezuje základní pojmy 

a stanoví  obecné povinnosti při zacházení s výbušninami.  

Vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů  

Její velká část byla novelami zrušena. Zabývá se problematikou trhacích prací, 

odstřely, odpalováním ohňostrojů, evidencí – listy spotřeby, skladovými formuláři, 

bezpečností apod.  

 Policie ČR  může legislativní úpravu týkající se práce s výbušninami určené pro 

civilní sektor použít jen jako určité vodítko. Samotný Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. v části 

 o výbušninách uvádí v § 1 ve druhém odstavci zvláštní ustanovení, že tento předpis se v části 

věnované výbušninám nevztahuje na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro 

své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, ozbrojené složky 

Celní správy nebo zpravodajské služby České republiky, výbušniny,  výbušné  předměty 

 a  pomůcky,  které  drží pro své potřeby ozbrojené  síly a sbory jiných států při jejich pobytu 

na  území  České  republiky,  při  průjezdu  přes  území  České republiky nebo při přeletu  nad   

územím  České  republiky, vyplývá-li to z mezinárodní  smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána.  

 

 

 

 

                                                
3  Tento zákon byl 13x novelizován 
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Zákon č. 119/2002 Sb.,  O střelných zbraních a střelivu v úplném znění4  

Zabývá se názvoslovím v oblasti  zbraní a střeliva, rozdělením zbraní na kategorie, 

vydáváním (odnětím) zbrojních průkazů, zbrojními licencemi, vývozem zbraní a střeliva, 

zbrojními pasy, provozováním střelnic, vystavováním zbraní. Kontrola dodržování tohoto 

zákona přísluší službě správních činností Policie ČR. Zároveň i  kompletní příprava ke 

zkouškám na zbrojní průkaz . 

Novela zákona č. 228/2003 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů  

 Touto novelou se zavádí zbrojní oprávnění skupiny „F“ a zbrojní licence „K“5 

 a zároveň tato novela zavedla přesunutí pyrotechnického průzkumu na civilní subjekty. Je 

důležité vědět, že pyrotechnici Policie ČR v případě asanace území takovou civilní firmou 

schvalují – upravují technologický postup prací při provádění pyrotechnického průzkumu 

 a v případě nálezu munice zajišťují její převoz a zničení.  

Nařízení vlády  č. 358/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů  

Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při 

jejich uvádění na trh. Bylo změněno nařízením vlády č. 416/ 2003, které určuje výrobcům  

a popřípadě dovozcům výbušnin, jak musí být každá výbušnina navržena, vyrobena  

a dodávána při zavádění na trh, jak se musí za běžných podmínek chovat, za jakých podmínek 

a jakým způsobem má být testována s ohledem na co největší bezpečnost a  spolehlivost při 

použití. Rozděluje jednotlivé výbušniny do skupin a stanoví požadavky pro zařazení  

v  jednotlivých skupinách. Určuje postup při posuzování shody.     

Vyhláška  č. 174/1992 Sb., O pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi ve 

znění pozdějších úprav a předpisů  

 Stanoví základní názvosloví a požadavky pro pyrotechnické výrobky, bezpečnostní 

opatření při zacházení a skladování. Rozděluje pyrotechnické prostředky do tříd podle 

nebezpečnosti a určuje podmínky za jakých mohou být prodávány a komu. Výbušných 

prostředků se tento předpis dotýká jen okrajově.     
                                                
4 Zákon č. 119/2002 Sb.,  O střelných zbraních a střelivu v úplném znění  a o změně zákona č. 156/2000 Sb., 
O 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 a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních). 
5 Oprávnění k pyrotechnickému průzkumu, platné pro firmy. 
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2.3 Vojenské předpisy 

Vojenské předpisy a normy, které mají souvislost s pyrotechnickou činností, řeší 

problematiku používání a ničení jak munice, tak výbušnin a výbušných předmětů.  

Vševojsk 16-20 pyrotechnická činnost v Armádě České republiky  

Za stěžejní předpis zabývající se pyrotechnickou činností v Armádě České republiky 

lze považovat předpis Vševojsk 16-20, který obsahuje základní údaje a postupy pro 

pyrotechnickou činnost ve vojenských prostorech a objektech, bezpečnostní zásady,  postupy 

při manipulaci a skladování, přepravu a způsoby ničení munice, výbušnin a výbušných 

předmětů. Činnost policejních pyrotechniků je, zejména v oblasti používání výbušnin při 

ničení munice, výbušnin a pyrotechnických prostředků, prováděna v souladu s vojenskými 

předpisy. Tato praxe vychází z faktu, že podle těchto předpisů je realizováno i školení 

policistů při získávání pyrotechnické odbornosti.  

Tyto předpisy však nejsou v současné době převzaty do působnosti MV ČR. Odborná 

úroveň těchto předpisů je mnohdy zastaralá a svým zaměřením neodpovídají potřebám pro 

zásahy v policejní praxi. Zejména v oblasti ničení  nevybuchlé munice zde dochází k velkým 

rozporům, vyplývajících z rozdílných potřeb.  

Zatímco vojenský předpis řeší postup a metodiku ničení pouze ve vojenském prostoru 

a je zde žádoucí  dokonalé zničení  munice, nebo muničního materiálu beze zbytku, při zásahu 

policejního pyrotechnika na místě nálezu munice jde nejvíce o munici z obou světových válek 

a také o munici zanechanou na našem území z dob působení armády Sovětského svazu, tato 

munice a výbušné elementy se nachází  často v hustě obydlených oblastech, ale i v blízkosti 

různých produktovodů. Z tohoto vyplývá, že implementace vojenských norem je zde nemožná 

a musejí se hledat řešení pro zneškodnění nalezeného materiálu s co nejmenším rizikem pro 

civilní obyvatelstvo.  

Některé vojenské předpisy si ve statích se stejnou problematikou protiřečí, v závislosti 

na tom, pro jaký druh vojska jsou předpisy vydávány6. Každý druh vojska má v AČR svůj 

předpis pro používání zbraní, výbušnin  a imitačních prostředků. Vzhledem k tomu bylo 

potřeba vytvořit normy a zejména bezpečnostní zásady pro práci policistů v podobě 

samostatných interních aktů a nařízení. Nové vojenské předpisy upravující pyrotechnickou 

činnost Armády ČR jsou ve stadiu schvalování a po jejich uvedení do praxe bude jistě žádoucí 
                                                
6 (Děl 27-14, Děl 26-11, Žen 2-6) 
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některé vojenské normy převzít do působnosti  resortu MV, ať už v podobě určené pro AČR, 

nebo po úpravě pro potřeby policejních ozbrojených složek. 

2.4  Resortní právní normy 

Zákony a předpisy platící pouze pro Policii. 

  Zákon č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky v úplném znění  

Tento zákon je základní resortní normou, která upravuje postavení a činnost PČR, 

úkoly a organizační strukturu. Z oprávnění nejvíce se vztahujících k činnosti pyrotechnické 

služby, dále upravuje postavení Policie v rámci Integrovaného záchranného systému, při 

řešení krizových situací a  mimořádných událostí a přípravě na ně. Dává policistům oprávnění 

k zajištění odstranění nebo zničení věci, jeli důvodné podezření, že představuje bezprostřední 

závažné ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a nelze-li toto ohrožení 

odstranit jinak, zejména jeli důvodné podezření, že obsahuje výbušninu.  

Upravuje držení a používání nebezpečných látek a věcí v rámci Policie a stanoví kdo  

a v jakém rozsahu s nimi může nakládat. Umožňuje rušení elektronických komunikací  

a stanoví postupy a oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a osob. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 53/2003  

Jedná se o další předpis, zabývající se pyrotechnickou činností. Upravuje postup 

příslušníků Policie České republiky při oznámení o uložení nástražného výbušného systému 

 a nálezu podezřelého předmětu a nástražného výbušného systému nebo při výbuchu. Tento 

předpis také stanoví  povinnosti a pravomoci velitele na místě zásahu, činnost operačního 

důstojníka a postup činnosti pyrotechnika na místě zásahu. Je zde rovněž uvedeno vysvětlení 

pojmů. 

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 69/2006   

Tímto se stanoví pravidla pro používání výbušnin při zákroku a při výcviku. Vztahuje 

pouze na specializované útvary Policie,7 pro které stanoví pravidla pro používání výbušnin 

jako podpůrných prostředků při služebních zákrocích a při výcviku příslušníků Policie České 

republiky.  

                                                
7 Útvar rychlého nasazení, Zásahové jednotky správ jednotlivých krajů 
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Tento předpis určuje jakým způsobem a za jakých podmínek má být veden výcvik  

a v jakém rozsahu lze použít průlomové prostředky při zákroku.  

 Nařízení MV č. 25/1999 o přepravě nebezpečných věcí a zbraní  

Další nařízení dotýkající se pyrotechnické činnosti u PČR, které upravuje způsoby 

přepravy nebezpečných věcí a zbraní útvary Ministerstva vnitra a útvary Policie po silnici.  

Nařízení MV č. 12/1994  K zabezpečení služebních střelných zbraní a munice. 

A to proti ztrátám, odcizení a zneužití v objektech Ministerstva vnitra  a Policie České 

republiky.  

  Mezi normy, kterými se policejní pyrotechnici řídí jsou Katalogové soubory 

typových činností, kdy se jedná o postupy jednotlivých složek Integrovaného záchranného 

systému při společném zásahu. Tyto postupy jsou schválené Bezpečnostní radou státu, resp. 

Výborem pro civilní nouzové plánování.  

 STČ – 03/IZS Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného 

systému  

Obsahuje rozdělení druhu zón. Vnější zóna - zásah vedoucí k evakuaci osob  

a záchranným pracím – velí hasič, vnitřní zóna - zásah vedoucí ke zneškodnění. NVS, munice 

velí policista podle pokynů pyrotechnika. Uzávěru zajistí pořádkové jednotky Policie. 

Techniku např. tatru s pískem, jeřáb zajistí hasiči. Stravu, deky atd. mohou zajistit hasiči, mají 

lepší logistiku. V rámci MV se to pak vyúčtuje.  Velitel má mít zpracován tzv. checklist – dle 

STČ-03/IZS – výpis jednotlivých povinností.  

 Cigánik, L.,  Hrazdíra, I.:  Policejní pyrotechnika. Praha,1998.  

ISBN 80-85981-947 

Popisuje činnost policejních pyrotechniků a technické prostředky které využívají. Dále 

je zde uvedeno základní rozdělení výbušnin a výbušných předmětů. 

 Kolektiv autorů: Pomůcka pro základní pyrotechnický kurz. Ochranná služba 

1998 (vyhrazené)  

Tato publikace je interní učební pomůckou pro pyrotechniky studující v základním 

pyrotechnickém kurzu. Obsahuje legislativu vztahující se k pyrotechnické činnosti platnou 

v roce vydání tj. 1998, a dále také popisuje rozdělení výbušnin, munice, iniciátorů a popisuje 

postupy pyrotechnických činností. 
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 Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky: Statistická ročenka 2005,2006,2007,2008. Požární ochrana. Integrovaný 

záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Praha 2008 Dostupné na  

< http://www.hzscr.cz/info-servis-statistiky.aspx > zde je uveden kompletní seznam a 

důvody zákroků HZS v uvedeném období.  

  Pyrotechnický odbor PVS Olomouc: Práce pro pyrotechnika. Dostupné na intranetu 

PČR 

<http://www.ol.sm/Ruzne/Pyroweb/webové%20stránky/Práce%20pro%20pyrotechn

ika.htm >  tento web jednoduchým způsobem vysvětluje jakým způsobem a v jakých 

případech zavolat na pomoc pyrotechnika.  

 Pyrotechnický odbor PVS Olomouc: Statistika výjezdů. Dostupné na  

< http://www.ol.sm/Ruzne/Pyroweb/index.htm> základní  statistický přehled výjezdů a 

důvodů nasazení pyrotechniků PVS Olomouc. 

 Pyrotechnický odbor Praha: Pyrotechnická služba. Dostupné na  

< http://ppportal.pcr.cz/pyro/index.htm> hlavní interní portál pyrotechnické služby.  

 Pyrotechnická služba Policie České republiky: Internetové stránky. Dostupné na 

 <http://www.policie.cz/clanek/pyrotechnicka-sluzba-policie-ceske-republiky.aspx> 

internetové stránky dostupné z veřejné web sítě, popisuje základní rozdělení a využití 

pyrotechnické služby. 
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3 Statistický rozbor zásahů pyrotechniků v rámci IZS 
Důvody nasazení pyrotechniků se liší zejména podle druhu útvaru, pod který spadají 

 a také podle oblastí ve kterých jsou tyto útvary dislokovány. V této části je uveden statistický 

přehled činností jednotlivých útvarů, podrobněji jsou pak popsány zásahy složek přímo se 

podílejících na činnostech IZS a v závěru je krátký pohled na stav v Moravskoslezském 

kraji.[16,17,19] 

3.1 Zásahy útvarů v nepřímém výkonu 

Pro útvary sídlící na letištích, Útvaru pro ochranu prezidenta a pro 1. skupinu  

1. oddělení PO PP (skupinu speciálních činností), je stěžejní pracovní náplní provádění 

pyrotechnických prohlídek. Jde zejména o preventivní prohlídky osob a jejich zavazadel před 

vstupem do chráněných budov, nebo před vstupem na palubu letadel, prohlídky dopravních 

prostředků a chráněných budov. Dále jde o bezpečnostní pyrotechnické prohlídky, které se 

provádí po oznámení o uložení nástražného výbušného systému.  Těchto prohlídek provedou 

pyrotechnici zmíněných útvarů ročně několik tisíc.  

Činnost expertů zahrnuje expertízy nevybuchlých předmětů.  Jsou to veškeré expertízy 

provedené odbornými pracovišti k určení, zda jde o předmět schopný výbušné přeměny  

a určení jeho nebezpečnosti, popřípadě jeho identifikace, ale také povýbuchové expertízy 

provedené na místě činu, k zjištění, o jakou látku se jedná atd.  Činnost těchto útvarů však 

není pro účely této práce stěžejní a proto ji zmiňuji jen okrajově. 

3.2 Činnost útvarů přímo se podílejících na zákrocích v rámci IZS   

Jde o pyrotechnické výjezdové skupiny (PVS)  2. odbor PS PP, 3. oddělení munice PO 

PP a činnost Zásahových jednotek krajských správ PČR. Zejména činnost PVS je veřejností  

a médii nejvíce vnímána. Tyto útvary se zabývají ničením NVS, nevybuchlých předmětů, 

nálezy podezřelých předmětů, nálezy munice a její likvidací, popřípadě zákroky při řešení 

mimořádných událostí. Další činností pyrotechniků těchto útvarů je školení na vyžádání 

jiných útvarů, preventivní činnost a jiné odborné úkony. V následujících grafech jsou 

zahrnuty a zobrazeny údaje o činnosti těchto útvarů za období od roku 2004 až do roku 2007 

na celém území České republiky. Také je v nich zobrazen počet zásahů příslušníků 

Hasičského záchranného sboru při kterých byla nutná asistence pyrotechniků PČR.  

. 
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Graf 3.1  Počty výjezdů       Zdroj dat ( Pyrotechnický odbor Policejního prezídia. Vlastní úprava).                                           

 
 

3.3 Počet zásahů v rámci Severomoravského kraje 8 

Zásahy v Moravskoslezském, Olomouckém a v části Zlínského kraje spadají do 

působnosti pyrotechnické výjezdové skupiny se sídlem v Olomouci, pyrotechniků z OKTE 

Správy Severomoravského kraje9 a pyrotechniků Zásahové jednotky (ZJ) správy 

Severomoravského kraje. V roce 2007 po odchodu zkušených pyrotechniků z OTKE do civilu 

převzali jejich povinnosti pyrotechnici ZJ a následně vznikla první skupina plánovaného  

I. odboru PS PP se sídlem ve Frýdku – Místku.  

Zásahy na zmíněném území jsou specifické zejména vysokým podílem nálezů nejvíce           

druhoválečné munice, tyto jsou řádově ve stovkách za rok, což je více než na celém. zbytku 

České republiky dohromady, a také díky poměrně hustému osídlení i častými nálezy 

podezřelých předmětů a NVS.  V přiloženém grafu je zaznamenána činnost OKTE a ZJ, 

posléze i nově vzniklého odboru PS PP, ve sloupci „ostatní“ je zahrnuta i expertizní činnost, 

školení, a součinnostní zásahy. 

                                                
8 Územní rozdělení a název dle PČR 
9 Do roku 2007 
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V grafu 3.3 jsou výjezdy PVS Olomouc v letech od roku 2001 do 2007 hodnoty a 

konkrétní počty my nejsou známy proto je graf pouze orientační.[17] 
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Graf 3.3  Výjezdy PVS Olomouc          Zdroj: (Intranet  PVS Olomouc  vlastní úprava)                                                                                                                
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Graf 3.2 počty zásahů na Severní Moravě   Zdroj: (PP PČR  vlastní úprava) 
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Graf číslo 3. 4 znázorňuje procentuální rozdělení zásahů PVS Olomouc podle území 

kde byli nasazeni. Vzhledem k tomu, že je použit z interních zdrojů Policie ČR a nejsou mi 

známy přesné hodnoty, má tento graf spíše orientační vypovídací schopnost.[17] 

 

 

 Graf 3.4 Procentuální rozložení zásahů PVS Olomouc        Zdroj:( Intranet  PVS Olomouc )                                                                              
 
 
 

Z grafu lze vyčíst, že počet výjezdů se nijak razantně nemění, je zde jen patrný mírný 

nárůst zásahu příslušníků HZS. Nálezy munice jsou téměř beze změn a záleží také na ročním 

období a na území, kde se vyskytují, v rámci ČR jsou velké rozdíly. Nálezy podezřelých 

předmětů jsou naopak rozmístěny rovnoměrně po celém území ČR, častější jsou ve větších 

městech.  Detailní tabulky s přesnými záznamy jsou přiloženy v příloze č. 1.   

Procentuální nasazení PVS Olomouc 
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4 Systematizace pyrotechnické služby u Policie ČR  

Tato kapitola popisuje základní organizační strukturu pyrotechnické služby u Policie, 

náplň činností  jednotlivých útvarů a technické vybavení, které používají specialisté při 

výkonu své práce. V organizaci Policie jsou pyrotechnici dislokovány téměř u všech služeb. 

Největší početní zastoupení mají u Pyrotechnického služby PP ČR (útvar řízený náměstkem 

PP pro uniformovanou Policii), dále u Cizinecké policie, Služby kriminální policie  

a vyšetřování, Služby pořádkové policie, Útvaru rychlého nasazení a Útvaru pro ochranu 

prezidenta. 

V současné době probíhá diskuze o reorganizaci pyrotechnické služby, která by měla 

vstoupit v platnost k 1.1.2010. Předpokládá se vznik Pyrotechnického útvaru, který by 

vykonával většinu pyrotechnických prací. 

4.1 Kdo je to pyrotechnik 

Pyrotechnik  PČR je odborným pracovníkem, který řídí, organizuje a provádí 

vyhledávání, odstraňování a ničení výbušnin, munice a řízených střel. Zabezpečuje a provádí 

třídění a přepravu nebezpečné munice a řízených střel.  

Pyrotechnikem se policista stává poté, co úspěšně absolvuje předepsané odborné 

vzdělání - „Pyrotechnický kurz“. V současné době se jedná o dvoustupňové vzdělávání. Po 

úspěšném absolvování „Pyrotechnického kurzu skupiny „B“ pořádaného AČR v celkové 

délce 24 týdnů se stává pyrotechnikem, ale nemá oprávnění vykonávat u Policie žádnou 

z pyrotechnických činností. Proto nastupuje na 14-ti týdenní „Základní pyrotechnický kurz 

Policie ČR“. Po jeho úspěšném absolvování se stává rovnoprávným pyrotechnikem – 

policistou. K dalším podmínkám patří dovršení 21 let a praxe v ozbrojených složkách, nebo 

ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru po dobu minimálně tří let, dokončené 

vysokoškolské, na některé pozice postačuje vyšší odborné, vzdělání.  

4.2 Pyrotechnická služba Policejního prezídia 

 Pyrotechnická služba Policejního prezídia je dislokován v Praze a dělí se na dva 

odbory a dvě oddělení, každé oddělení má několik podřízených skupin.[19] 
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4.2.1 I. Odbor územních pracovišť (munice) 

Tyto útvary zabývající se odstraňování nálezů zejména válečné munice, provádění 

domovních prohlídek, kde je předpoklad nálezu výbušnin, munice a zbraní, provádění 

bezpečnostních a preventivních pyrotechnických prohlídek případně dalších odborných 

činností., patřící pod pyrotechnický odbor. Jsou dislokovány v Milovicích a ve Frýdku – 

Místku. Do budoucna se počítá s rozšířením, tak aby bylo rovnoměrně pokryto celé území 

České republiky.  Sídlit by měly kromě již zmiňovaných ještě v Brně , Českých Budějovicích 

a v Teplicích. Zatím jejich povinnosti přebírají pyrotechnické pracoviště OKTE krajských 

správ PČR a zásahové jednotky jednotlivých krajů. Následující mapka zobrazuje 

předpokládanou územní působnost jednotlivých útvarů.  

 

Obr. 4.1 Teritoriální rozdělení působnosti         Zdroj: (PO PP PČR, interní zdroj) 

 

Velkým nebezpečím, které si naši lidé již skoro neuvědomují, je ohrožení 

nevybuchlou municí. I když válka na našem území skončila  před více než  60- ti lety, nachází 

se zde stále značné množství munice, zvláště na místech, kde probíhaly válečné operace  

( Morava, západní a střední Čechy) a na místech kde byla umístěna  vojska Sovětského svazu, 

Německa a bohužel též naše armáda. Je naivní domnívat se, že munici, kterou sem vojska  
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SSSR dovezla během svého působení od roku 1968 do roku 1989 stačila za dva roky svého 

odsunu odvézt zpět.  

4.2.2 II. odbor  Pyrotechnické výjezdové skupiny 

PVS Praha (1.oddělení) - sídlo je v místě dislokace Pyrotechnického odboru 
 
PVS Olomouc (2.oddělení) - sídlo je v místě dislokace v Olomouci 
 

Náplní práce obou skupin je: 

  při výjezdu k nálezu podezřelého předmětu nebo nástražného výbušného 

systému provádět veškeré odborné pyrotechnické úkony směřující k jeho 

zneškodnění.  

 Při výjezdu na místo výbuchu provádět zneškodňování dalších nalezených 

nástražných výbušných systémů nebo jejich součástí; případně jejich 

vyhledávání. Vykovávat součinnostní práce při ohledání místa události  

a odbornou konzultační činnost. NVS se stal oblíbenou zbraní teroristů, 

protože se dá vyrobit velmi lacině, poměrně lehce a z dostupných materiálů,  

u kterých se nevede evidence a není ani možnost snadno zjistit vlastníka. Pro 

pachatele trestných činů je rozhodující také okolnost, že po výbuchu je 

výbušný systém velmi složité identifikovat a vypátrat původce výbuchu či 

uživatele systému.  

 Provádět dokumentační činnost týkající se jednotlivých řešených případů pro 

vlastní potřebu. 

Technické prostředky používané pyrotechnickou výjezdovou skupinou 

Technické prostředky používané při profesionální pyrotechnické činnosti v oblasti 

NVS jsou rozděleny podle účelu, ke kterému jsou určeny. V uvedených skupinách jsou 

zmíněny  pouze některé charakteristické prostředky.  

Technické prostředky dělíme na : 

 ochranné prostředky 

 prostředky používané k identifikaci NVS 

 prostředky používané při manipulaci a přepravě NVS 
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 prostředky používané při zneškodňování 

 pyrotechnický robot 

 Ochranné prostředky 

a) Ochranné oděvy 
Ochranný oděv je základní ochranný prostředek pyrotechnika. Ochranné oděvy  jsou 

využívány k ochraně pyrotechniků před střepinovým účinkem, tlakovou vlnou a žárem 

výbuchu. Ochranné oděvy se liší svou konstrukcí a balistickou ochrannou jednotlivých částí. 

Ochranné oděvy určené pro práce související s odminováním mají zesílenou ochranu 

spodních partií těla, zatímco ochranné oděvy používané při likvidaci NVS svou konstrukcí 

zajišťují ochranu celé postavy.  

 

Obr. 4.2 Pyrotechnický oblek EOD9 Zdroj: (vlastní). 

 
b) Protistřepinové přikrývky 

Protistřepinové přikrývky slouží k zamezení rozletu střepin vzniklých při výbuchu 

NVS. Používají se například k zakrytí zájmového prostoru v okolí NVS. Pomocí tohoto 

prostředku je možné vytvářet relativně bezpečné zóny umožňující odchod osob z ohroženého 

prostoru. 

 
c) Balistické protistřepinové štíty 

Balistický protistřepinový štít je jedním ze základních ochranných prostředků 

pyrotechnika. Je používán v případech, kdy je nutné se zdržovat v blízkosti NVS. 
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V kombinaci s ochranným oděvem zvyšuje balistickou ochranu pyrotechnika před střepinami 

vzniklých při výbuchu NVS.  

 
d) Rušič radiového roznětu 

Rušič radiového roznětu je v oblasti likvidace NVS používán k eliminaci možné 

dálkové radiové iniciace. Jedná se o speciální zařízení, které svou funkcí chrání životy 

zasahujících pyrotechniků.  

 
 Prostředky používané k identifikaci NVS 
 

Jedním z prvotních úkonů pyrotechnika bývá zpravidla identifikace NVS. 

Nejdůležitějšími a nejpoužívanějšími prostředky jsou : 

 
a)  Mobilní roentgenové přístroje 

Základním technickým prostředkem k prověřování podezřelých předmětů jsou mobilní 

roentgenové přístroje. 

Mobilní RTG zařízení umožňuje pyrotechnikům zobrazit na obrazovce počítače, 

televizním monitoru, nebo na fotografickém papíru rentgenový obraz vnitřního prostoru NVS. 

Tento RTG obraz je možné pořídit bez nutnosti jakékoli manipulace s NVS. Vyhodnocení 

obrazu značným způsobem napomáhá pyrotechnikovi při rozhodování o způsobu zneškodnění 

NVS, což zvyšuje efektivitu a bezpečnost zákroku. 

 
b)  Detektory výbušnin 

Detektory výbušnin jsou prostředky, s jejichž pomocí je možné vyloučit, respektive 

potvrdit výskyt výbušniny v podezřelém předmětu nebo v zájmovém prostoru. Možnosti 

těchto prostředků jsou omezeny jejich schopností detekovat pouze omezené množství druhů 

výbušnin. Avšak i přes tento fakt jsou důležitým prostředkem při prověřování NVS. 

 
c)  Detektory plynů 

Detektory výbušných a otravných plynů jsou používány nejen při prověřování NVS, 

zda součástí systému nejsou výbušné plyny, ale slouží i k prověření prostoru v okolí NVS. Při 

pyrotechnickém zákroku je například nutné ověřit, zda po možném výbuchu NVS nedojde 

k druhotnému výbuchu výbušných plynů. 
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 K detekci je využíváno několik druhů detektorů. O použití daného detektoru 

rozhoduje pyrotechnik podle konkrétní situace. 

 
d)  Detektory ionizujícího záření 

K vyloučení možnosti, že jsou v NVS použity radioaktivní látky, jsou pyrotechniky 

používány detektory ionizujícího záření. V případě použití radioaktivní látky jako součásti 

NVS může následkem radioaktivního zamoření vzniknout několikanásobně vyšší škoda, jak 

na zdraví, tak na majetku osob, než při samotném výbuchu výbušniny 

 
f) Endoskopy 

K prozkoumání vnitřního prostoru podezřelého předmětu jsou pyrotechniky používány 

endoskopy. Jedná se o zařízení, s jehož pomocí je možné prozkoumat vnitřní obsah 

podezřelého předmětu a to s minimálním zásahem do obalu. Průměr sondy s optickým 

vláknem, který se k tomuto účelu používá je 6 – 8 mm. Získaný obraz vnitřního prostoru 

podezřelého předmětu je možné zobrazit na televizní monitor nebo přenést na záznamové 

zařízení. 

g) Stetoskopy 
Ke zjištění, zda se v podezřelém předmětu nacházejí pohyblivé části časovacího nebo 

jiného zařízení je používán elektronický stetoskop. V soupravě elektronického stetoskopu 

jsou jak kontaktní, tak bezkontaktní sondy, s jejichž pomocí je možné zaznamenat 

mechanický pohyb i v předmětech, jejichž obal je měkký a zvuk nepřenáší. 

 
 Prostředky používané při manipulaci a přepravě NVS 
 
 
a) Souprava odstupné manipulace 

Souprava odstupné manipulace je soubor lan, háků, kladek, karabin, přísavek 

 a dalšího nářadí. Tyto soupravy slouží k přemisťování, otevírání a dalšímu prověřování 

podezřelého předmětu nebo NVS. Obsah soupravy umožňuje například pyrotechnikovi 

otevírat dveře a kapoty automobilů, dveře a okna domů při provádění bezpečnostních 

pyrotechnických prohlídek a to za dodržení bezpečné vzdálenosti od podezřelého předmětu. 

 
b) Tyč pro odstupnou manipulaci 

Tyč pro odstupnou manipulaci slouží k odstupné manipulaci s NVS a to v kombinaci 

s ochranným oblekem. Délka odstupné tyče společně s ochranným oblekem značně snižuje 
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riziko poškození života a zdraví pyrotechnika při nežádoucím výbuchu NVS. Pomocí této 

tyče je pyrotechnik schopen manipulovat s předmětem o hmotnosti přibližně čtyř kilogramů 

na vzdálenost až tří metrů.  

c)  Kontejnery pro přepravu NVS 
Kontejner pro přepravu NVS neboli výbuchová komora, která je používaná 

pyrotechniky PČR, slouží především k přepravě NVS z ohroženého prostoru, jakým je 

například centrum města, na  bezpečné místo kde lze provést další úkony. 

V tomto kontejneru je možné za dodržení technických podmínek provozu převážet 

NVS bez rizika ohrožení okolí při výbuch. Po výbuchu uvnitř kontejneru a jeho následném 

odvětrání a vychladnutí, je možné komoru opět použít. 

 

 

Obr. 4.3 Přepravní kontejner. Zdroj: (vlastní). 

 
Prostředky používané při zneškodňování NVS 
 
a) Destrukční zařízení 

Destrukční zařízení slouží k rozstřelení NVS, například pomocí sloupce kapaliny 

vystřeleného z hlavně rozstřelovače. Díky vlastnostem media dojde po zasažení cíle 

k rozmetání NVS na jednotlivé komponenty. K výbuchu samotné nálože však v naprosté 

většině případů nedojde. Mediem mohou být různé roztoky a emulze. V závislosti na 

potřebném účinku lze  použít i jiný materiál, například ocelové tlouky různých tvarů. 

Vzdálenost, na kterou je takto možné destrukčním zařízením účinně likvidovat NVS, 

je odvislá od použitého typu rozstřelovače a pohybuje se zpravidla v rozmezí 10 cm až 3 m. 
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b) Speciální náloživo a iniciátory 

Na oddělování částí NVS, odstraňování jeho obalu, násilné vstupy do vozidel a do 

objektů a k mnoha dalším činnostem je pyrotechniky používáno speciální náloživo. Jedná se 

o různé specielní trhaviny, usměrněné nálože, vodní pumy, mikronálože a podobně. K těmto 

prostředkům se používají i speciální, k tomuto účelu vyvinuté iniciátory. Všechny tyto 

prostředky byly vyvíjeny tak, aby vykonaly maximální práci s minimálním množstvím 

výbušniny a tím pádem minimálními destruktivními účinky na okolí. 

 
c) Brokovnice 

Brokovnice je používaná k rozstřelení NVS pomocí broků. Množství, velikost 

 a rychlost vystřelených broků způsobí, že kontakty, kabelové spoje a další části NVS jsou 

odděleny dříve, než dojde k výbuchu celého systému.  

 

d) Zařízení na dopravu tekutého dusíku 

Zařízení na dopravu tekutého dusíku se využívá k podchlazování jednotlivých částí 

NVS, čímž dojde k jejich dočasnému selhání a nebo k trvalému vyřazení z provozu. Tímto 

způsobem je možné narušit funkci NVS a pokračovat v jeho likvidaci dalšími technickými 

prostředky za menšího rizika nežádoucího výbuchu. 

 Pyrotechnický robot 
 

Dálkově ovládaný pyrotechnický robot je universální technický prostředek, který lze 

zařadit jak mezi ochranné prostředky, prostředky používané k prověřování NVS, při 

manipulaci a přepravě NVS, tak i mezi prostředky používané při zneškodňování NVS.  

Pomocí pyrotechnického robota je možné díky dalším periferním technickým 

prostředkům, nainstalovaným na jeho základní konstrukční verzi, podezřelý předmět  

z  bezpečné vzdálenosti rozebírat, rentgenovat, rozstřelovat, a to jak destrukčním zařízením, 

např. vodním rozsřelovačem tak brokovnicí, přenášet a provádět značné množství dalších 

úkonů, potřebných ke zneškodnění NVS. 
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Obr. 4.4 Pyrotechnický robot Theodor.        Zdroj: (vlastní). 

4.2.3  I. oddělení speciálních činností  

Provádí výkon pyrotechnické činnosti související s ochranou určených osob a objektů 

zvláštního významu a zejména:   

  pyrotechnické prohlídky míst pobytu chráněných osob, 

 pyrotechnické prohlídky dopravních prostředků, 

 pyrotechnické prohlídky zásilek, 

  kontroly osob a jejich zavazadel před vstupem do režimových prostorů. 

 Současně s pyrotechnickou prací provádí analytickou a metodickou činnost, která 

spočívá ve:    

  vyhodnocení činnosti odboru a ostatních pyrotechnických pracovišť PČR, 

včetně statistických výkazů činnosti pro informaci vedení Policie, 

  tvorbě každoročního pyrotechnického bulletinu,  

  prezentaci činnosti odboru a zajímavých případů NVS, které byly využity pro 

potřeby výuky v ZPK, na Policejní akademii a pro pyrotechniky AČR, 

  tvorbě podkladových materiálů pro koncepční rozhodování na všech stupních 

řízení odboru, 

 připomínkovém řízení k předloženým IAŘ PP ČR, 



 
 

28 

 v metodickém cvičení zásahů proti NVS zvláštních konstrukcí nebo uložením 

v atypických prostředích, 

  výcviku s výbušninami a ničení munice, 

 výcviku s technickými prostředky, 

 služebních přípravách, 

  profesním vzdělávání pyrotechniků, zejména pyrotechnická příprava ostatních 

příslušníků PČR a dalších pracovníků organizací státní správy,  

 školení v oblasti legislativní problematiky, 

 výměně praktických zkušeností o trestné činnosti páchané s použitím výbušnin, 

používaných technických prostředků a informačního toku se zaměřením na 

výměny zkušeností při zneškodňování nástražných výbušných systémů se 

zahraničními partnery, 

  uskutečňování školení  policistů, zaměstnanců  policie, MV a zaměstnanců 

státní správy a civilistů zaměřené na pyrotechnickou prevenci ve spojení  

s praktickými ukázkami. 

Výše uvedené činnosti jsou prováděny ve spolupráci s policisty i z  jiných oddělení 

pyrotechnického odboru, případně i v součinnosti s dalšími útvary PČR 

4.2.4 Skupina pyrotechnické kynologie PO PP ČR  

Tato skupina provádí výcvik služebních psů se specializací na vyhledávání výbušnin 

pro potřeby pyrotechnického odboru, podílí se na výcviku služebních psovodů ve 

výcvikových střediscích služebních psů. Psovodi se služebními psy se podílejí na plnění 

úkolů souvisejících s vyhledáváním výbušnin a prověřováním podezřelých předmětů.  

Tuto skupinu tvoří 5 pyrotechniků se speciálně vycvičenými služebními psy na 

vyhledávání ukrytých výbušnin. Pyrotechnici zařazovaní do této skupiny musejí mít již před 

přijetím určité zkušenosti s výcvikem psů u Policie v délce nejméně tří let. Vzhledem k široké 

rozmanitosti prostředí, kde se provádí vyhledávání ukrytých výbušnin je výcvik prováděn  

v náročných podmínkách, jak z hlediska pyrotechnika, tak z hlediska psa.  

 

 



 
 

29 

Obecná informace o služebních psech se specializací na vyhledávání výbušnin 

Služební psi  se specializací na vyhledávání výbušnin se začali využívat u Policie ČR 

na počátku 90. let, kdy byl zaznamenán zvyšující se nápad anonymních telefonátů o uložení 

výbušnin na různých místech. Prověřování těchto oznámení bylo a je náročné na čas 

 i prostředky. Jedním z prostředků, jenž se začal na místě takové události využívat, byl pes na 

vyhledávání výbušnin, který podle dosud získaných zkušeností (našich i ze zahraničí) je 

nejspolehlivějším a nejlevnějším prostředkem. Využití  těchto psů je zejména při prověřování 

dopravních prostředků, objektů, předmětů, terénu. Při výcviku těchto psů se využívá 

schopnosti psa vytvořit si čichovou paměť na daný pach výbušniny a provádět okamžitou 

selekci pachů na místě prověřování. Pes je schopen v danou chvíli rozlišovat až 80 rozdílných 

pachů. Nevýhodou psa je krátká použitelnost závisící na klimatických podmínkách (v letních 

měsících teploty okolo 30° C možnost přehřátí psa, v zimních měsících teploty okolo -10° C 

omrzání receptoru). Doba použití je omezená cca na 20 minut práce a pracovat se psem může 

pouze psovod, který je pro tuto práci odborně vyškolen. Z hlediska složení výbušnin je pes 

schopen vyhledávat všechny průmyslově vyráběné výbušniny ve značené i neznačené formě  

a lze rozšířit čichovou paměť psa dle situace. 

Aby však byl služební pes dobře připraven je nutné zajistit určité podmínky: 

 Dostatečný časový prostor pro výcvik a zdokonalování služebních psů 

 a psovodů 

 Odborné proškolení psovodů, kteří budou pracovat s touto specializací, ve 

skladování a manipulaci s používanými výbušninami 

 Odpovídající druh a množství výbušnin pro výcvik 

 Mobilnost psovoda, nutnou k možnosti střídaní výcvikových prostorů tak, aby 

výcvik byl co nejvíce přiblížen praktickým podmínkám výkonu služby 

 Zajištění výživy, ošetřování a ustájení psů (cca 50 000 Kč ročně)  

     Hlavní využití služebních psů na vyhledávání výbušnin lze spatřovat  při 

prověřování anonymních  oznámení a preventivních činnostech prováděných Policií ČR, kde 

je pes schopen v rámci svých fyziologických možností rychle vyhledat ukrytou výbušninu 

(tato schopnost psa je velmi důležitá zvláště u časově omezených anonymních oznámení). Při 

těchto prohlídkách nastávají situace, kdy  pracovní výška a nepřístupná místa znemožňují jeho 

využití. V těchto případech se pak využívají  detektory výbušnin.  



 
 

30 

Detektory výbušnin jsou prostředky, s jejichž pomocí je možné vyloučit, respektive 

potvrdit výskyt výbušniny v podezřelém předmětu nebo v zájmovém prostoru. Možnosti 

těchto prostředků jsou omezeny jejich schopností detekovat pouze omezené množství druhů 

výbušnin. Avšak i přes tento fakt jsou důležitým prostředkem při prověřování NVS. 

Nevýhody detektorů výbušnin: 

  Vysoká pořizovací cena (cca 1 500 000 Kč) 

 Pravidelný servis 

  Pracovní použití pro zjištění výbušnin 10° C - 45° C 

 Omezený druh zjišťovaných výbušnin 

  Nutnost přiblížení se k výbušnině – pronikání obalem 

 Dlouhá doba vyhodnocování 

  Malé procento úspěšnosti při praktickém zásahu 

  Vysoké procento falešných poplachů  

      Z výše uvedeného vyplývá, že při vyhledávání výbušnin nelze upřednostňovat ani 

služební psy na vyhledávání výbušnin ani technické prostředky. Oba dva způsoby musí být 

využívány paralelně, neboť pouze v takovém případě lze snížit pravděpodobnost nezjištění 

uložené výbušniny a následné poškození zdraví a ztráty na životech. 

4.2.5 II. Oddělení expertiz a analytiky 

V souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a jeho prováděcí 

vyhláškou č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je PS PP ČR s účinností od 15. 11. 

2002 zapsán jako znalecké pracoviště v I. i v II. oddílu Seznamu ústavů specializovaných na 

znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti, díky čemuž je oprávněn provádět 

znaleckou činnost i ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého 

posouzení. V souladu se zápisem PS PP ČR provádí znaleckou činnost v oboru pyrotechnika  

s rozsahem znaleckého oprávnění na kriminalistickou pyrotechnickou expertizu. 

Kriminalističtí experti PS PP ČR se účastní výjezdů na místa události (zejm. výbuchu) 

za účelem řádného ohledání místa s důrazem na kvalifikované zajištění předmětů a stop pro 

znalecké zkoumání. Rozsah prováděného znaleckého zkoumání vyplývá z písmene n) přílohy 

č. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 135/2001, kterým se upravuje věcná, funkční 
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a místní příslušnost znaleckých (expertizních) pracovišť Policie České republiky, ve znění 

závazného pokynu policejního prezidenta č. 84/2004. 

V souladu s čl. 27 rozkazu policejního prezidenta č. 114/2003, kterým se vydává 

„Organizační řád Policejního prezidia České republiky“, ve znění pozdějších předpisů, PS PP 

ČR také metodicky řídí a kontroluje pyrotechnickou expertizní činnost u PČR odborů 

kriminalistické techniky a expertiz správ krajů a správy hl. m. Prahy. 

Pracovníci dále provádí školicí činnost, která spočívá zejména v přípravě nových 

pyrotechniků expertů nejen pro Policii ČR ale i Armádu ČR. Další náplní práce je 

 v neposlední řadě i  příprava a provádění instruktážních cvičení pro různé složky Policie. 

4.3 Cizinecká policie  

Je dislokována na letištích s mezinárodním provozem (Praha – Ruzyně, Brno – 

Tuřany, Ostrava – Mošnov, Pardubice, Karlovy Vary, České Budějovice. Úkolem 

pyrotechniků Cizinecké policie je v souladu s mezinárodní smlouvou zajišťovat 

pyrotechnickou bezpečnost na letištích. 

4.4 Útvar ochrany prezidenta  

Je dislokován v Praze. Úkoly pyrotechniků tohoto útvaru jsou spojené s ochranou 

osoby prezidenta republiky a dalších chráněných osob. Jedná se ve většině případů  

o preventivní prohlídky prostor, osob, dopravních prostředků a zavazadel, související 

s programem prezidenta republiky.  

4.5 Útvar rychlého nasazení 

 Je dislokován v Praze. Úkoly pyrotechniků tohoto útvaru jsou spojené se zákroky 

proti nebezpečným pachatelům. Jde především o průlomovou pyrotechniku. 

4.6 Zásahové jednotky správ krajů 

Jsou dislokovány na krajských správách PČR dle stávajícího členění krajů. Nově 

vznikající správy krajů by neměli mít vlastní zásahové jednotky. Úkoly pyrotechniků 

zásahových jednotek jsou zejména  spojené se  zákroky proti nebezpečným pachatelům. Nová 

je povinnost provádět trhací práce ve ztížených podmínkách (ve výškách, v hloubkách, pod 

vodou). Naopak budou zbaveny povinností při odstraňování munice a dalších úkonů, kterými 
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jsou v současně době zatěžovány.  Dále mají povinnost zakročit dle ustanovení článku 7 odst. 

1 písmena c),  ZP PP č. 53/2003.10 

 
KDE SE POTKÁTE S PYROTECHNIKY POLICIE ČR 

A JAKÁ JE NÁPLŇ JEJICH ČINNOSTI 
SLUŽBA  NEBO  ÚTVAR ČINNOST PŮSOBNOST 

 
 

PYROTECHNICKÁ 
SLUŽBA 

nálezy munice, zneškodňování 
nástražných výbušných systémů, 
prověřování podezřelých předmětů, 
výjezdy na místa výbuchů, 
výkon znalecké (expertizní) činnosti, 
provádění pyrotechnických prohlídek, 
metodická a školící činnost 

 
 

celá ČR 

SLUŽBA CIZINECKÉ 
POLICIE 

provádění pyrotechnických prohlídek v 
souvislosti s činností služby 
prověřování neznámých předmětů 

 
mezinárodní letiště 

ÚTVAR NA OCHRANU 
PREZIDENTA 

provádění pyrotechnických prohlídek v 
souvislosti s činností útvaru 
prověřování neznámých předmětů 

 
celá ČR 

 
 

ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY 

pyrotechnické práce v souvislosti s 
činností ZJ 
pyrotechnické práce ve ztížených 
podmínkách 
(např. za využití slaňovacích prostředků, 
vrtulníku...) 

 
 

rámci správy kraje 

 
 

ÚTVAR RYCHLÉHO 
NASAZENÍ 

pyrotechnické práce v souvislosti s 
činností ÚRN 
pyrotechnické práce ve ztížených 
podmínkách 
(např. za využití slaňovacích prostředků, 
vrtulníku...) 

 
 

celá ČR a 
zahraniční mise 

Tab. 4.1 Využitelnost pyrotechniků.   Zdroj: (Intranet PVS Olomouc). 

 

Tabulka jednouchým způsobem znázorňuje v jakých situacích lze potkat pyrotechniky 

a jaký útvar je pro ten který problém nejvýhodnější využít.  [17] 

                                                
10 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je oprávněn provést v rámci svých profesionálních a technických možností 
nejnutnější opatření k odvrácení hrozícího výbuchu. 
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5 Rozbor možných činností v rámci zásahu složek IZS  

Při zákrocích složek IZS není obvykle potřeba nasazení pyrotechnika, naopak téměř 

při všech zákrocích pyrotechniků je potřeba nasazení více složek IZS. Následující text si 

klade za cíl popsat postup a vysvětlit, podle jakých standardů a za jakých podmínek lze využít 

pyrotechniky při řešení zásahů IZS za současného stavu. Upozorním na nedostatky, které dle 

mého názoru v současnosti jsou a pokusím se navrhnout směr, kterým by se mohla 

pyrotechnika v IZS ubírat. 

5.1 Popis současné situace 

Nálezy podezřelých předmětů, NVS, nevybuchlé munice - k dané problematice mají 

všechny složky IZS k dispozici typové plány činností při společných zásazích v případech 

oznámení, uložení, nálezu či výbuchu výbušniny nebo NVS, případně nálezu radioaktivního 

materiálu. Složky Integrovaného záchranného systému se proto cvičí ve zvládání situací při 

hrozbě, nálezu a výbuchu nástražně výbušného systému. Vždy se jedná v první řadě  

o ochranu života, zdraví ohrožených osob v ohroženém místě. Výbuch svým projevem  

a účinky může způsobit řadu faktorů, které mohou přímo působit na obyvatelstvo a ohrožovat 

jej jak svými primárními účinky (tlaková vlna, rozlet střepin), tak sekundárními účinky 

(zřícení budov, poškození inženýrských sítí s následným druhotným výbuchem, panikou atd.) 

 V rámci prevence je vyvíjena snaha zajistit připravenost Policie ČR a dalších složek 

Integrovaného záchranného systému na krizovou situaci a jejích schopnost přiměřeně 

reagovat na zvyšující se ohrožení společnosti při útocích za použití NVS. Proto je nutné mít 

k dispozici dostatečný počet odborně zdatných specialistů, nejen pyrotechniků. Důležitá je  

i orientovanost a schopnosti operačních důstojníků, kriminalistických techniků, vyšetřovatelů 

a dalších. Tito policisté, podílející se na vyšetřování činů páchaných  výbušninami, by měli 

být s touto problematikou seznámeni tak, aby se v ní byli schopni orientovat. Bez 

přiměřených znalostí těchto policistů nemohou dobře míněné rady a doporučení pyrotechniků 

vést ke zdárnému vyřešení případů.  

5.2 Nedostatky současného systému 

Na první pohled  můžeme nabýt dojmu, že současný stav funguje bez problémů a není 

co měnit. V tomto případě záleží na úhlu pohledu. Za současné situace se při podezření, že jde 

o NVS, výbušný nebo podezřelý předmět za dodržení postupů udávaných typovými plány 
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dostaví na místo zásahu nejdříve příslušníci HZS, ti však ve svých řadách pyrotechniky 

nemají a tak si musí cestou operačního střediska přítomnost pyrotechnika na místě zásahu 

vyžádat. Dostupnost pyrotechniků je cca do dvou hodin v kteroukoliv noční i denní dobu.  

5.2.1 Dostupnost 

Zde  nastává první problém. Zatímco výjezd běžné jednotky hasičů je do dvou minut 

po oznámení a příjezd na místo zásahu cca do sedmi minut, čas pro výjezd pyrotechniků není 

stanoven a příjezd na místo zásahu po vyžádání cca do dvou hodin v závislosti na vzdálenosti 

od místa dislokace útvaru. Na první pohled značný nepoměr a velmi dlouhá doba, po kterou 

se musí nečinně čekat. To ale vždy nejde, je potřeba hasit, zachraňovat životy a majetek.  

V těchto případech ale opravdu nezbývá hasičům nic jiného než čekat, v opačné 

případě by totiž mohli riskovat životy a zdraví nejen své, ale i případně dalších 

nezúčastněných osob a to v případě nechtěného výbuchu i v okolí několika set metrů. 

Částečně lze tento problém vyřešit přivoláním pyrotechniků z bližších útvarů, ale jejich 

vybavení je oproti vybavení specialistů z PVS značně omezené, mohou však působit na místě 

jako cenní poradci. 

5.2.2 Neznalost problematiky 

Množství znalostí, kterými musejí příslušníci HZS disponovat je velmi obsáhlé a to 

částečně vylučuje schopnost být odborník ve všem. Zde nastává další problém. Z důvodu jen 

okrajové znalosti pyrotechnické problematiky může pod tíhou situace dojít k podcenění 

daného problému a v dobré víře ke způsobení velkých škod, nebo naopak vlivem nesprávného 

vyhodnocení může  docházet k zbytečným prodlevám při provádění záchranných prací. 

Jedním z příkladů, kdy může podobný případ nastat je havárie vojenské techniky 

v civilním prostoru, kde mají za povinnost zasahovat složky IZS. Může jít pouze o dopravní 

nehody motorových vozidel převážejících munici, výbušniny, reaktivní zbraně apod., ale 

 i třeba o havárie vyzbrojených vojenských letadel, kde zejména u bitevníků a stíhacích 

letadel nehrozí nebezpečí jen z osazených střel a pum, ale velmi nebezpečné jsou i záchranné 

systémy pilota. V těchto případech je nutná velmi dobrá znalost konstrukce a funkčnosti 

těchto zbraní a systémů, aby nedošlo k jejich nechtěnému spuštění.      

Samozřejmě že podoby NVS vyrobené pro „teroristické účely“ a zanechané na 

různých místech skrytě lze jen těžko identifikovat.  
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5.3 Možná řešení 

Na základě výše uvedených nedostatků současného systému se nabízí několik variant, 

jak řešit nastíněné problémy. 

5.3.1 Dostupnost 

Podle mého názoru je problém opravdu v době dojezdu pyrotechniků na místo zásahu, 

nebo v neochotě všech zúčastněných čekat.  

Dle současné systematizace  pyrotechnických útvarů a jejich vybavení není prakticky 

možné dostat pyrotechnika s odpovídajícím vybavením  na místo zásahu ve stejné době jako 

jednotky HZS. Dvě jednotky PVS a pět oddělení určených zejména pro nálezy munice na celé 

území ČR je ve velkém nepoměru s rozmístěním jednotek HZS. Určitou výjimku mohou 

tvořit pyrotechnici zásahových jednotek, kteří jsou zřejmě nejrychleji dostupnými 

pyrotechniky, cca v časech jako specializované jednotky HZS, mají ale velmi omezené 

vybavení a krom vyjmenovaných situací jsou oprávněni zasáhnout pouze v případech, kdy 

hrozí nebezpečí z prodlení. 

Podle některých návrhů by tuto situaci mohlo vyřešit začlenění pyrotechniků i do 

HZS, systematizace by mohla být na krajských ředitelstvích HZS, tímto by se sice zvýšil 

počet využitelných jednotek a zkrátil by se čas dostupnosti, ale náklady na vybudování 

čtrnácti nových útvarů a jejich vybavení by byly extrémně vysoké. A personálně obsadit tyto 

útvary, aby v nich nebyli jen čerství absolventi kurzů, je také téměř neřešitelná situace. Podle 

mého názoru tudy cesta nevede. 

Velkým nebezpečím je však i fakt, že se u nás zatím žádný závažnější problém, 

vyžadující zásah pyrotechnika nestal, z tohoto důvodu pramení i velká neochota na příjezd 

pyrotechnika čekat. Paradoxně k této situaci přispívají předem domluvené společné zásahy 

složek IZS, kdy všichni, kterých se nácvik týká, čekají připraveni za rohem a na místo zásahu 

přijedou do pár minut, a když pak pyrotechnik začne provádět svou činnost, na místě začne 

celá akce nabírat zpoždění proti předem stanovenému itineráři a tak bývá často jejich 

působení na místě zkráceno a tím nastává značné nepochopení doby potřebné na zásah.  

A známým neduhem je i neochota českých občanů podřídit se k jakýmkoliv zákazům a s tím 

spojeným omezením. V našich podmínkách jsou téměř nepředstavitelné situace známé ze 

zahraničí, kdy dojde k uzavření ohroženého prostoru třeba i na několik dní (letiště 

v Holandsku, Paříž, Berlín). 
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Možným řešením v těchto případech by byla větší informovanost o reálném čase 

potřebném pro zdárné dokončení zásahu pyrotechnika, realističtější podmínky společných 

cvičení IZS a větší opora v legislativě pro případy, kdy je potřeba na nějakou dobu uzavřít 

ohrožený prostor. Pro rychlejší transport pyrotechniků na místo zásahu by možná šlo využít 

vrtulníky ZZS ve stejném režimu, v jakém funguje současná spolupráce ZZS a HZS, kdy lze 

vrtulníkem ZZS dopravit na místo zásahu specialistu např. z chemické služby. Samozřejmě že 

pyrotechnik přepravený na místo zásahu vrtulníkem by na místě mohl provádět pouze 

omezené úkony do doby než by dorazily jeho kolegové s potřebným vybavením.. 

5.3.2 Neznalost problematiky 

Vyřešit nedostatečnou orientovanost příslušníků HZS v pyrotechnické problematice 

dosazením pyrotechnika do všech jednotek vyjíždějících k zásahu je nemožné. Musíme tedy 

hledat jiné řešení, určitá cesta by mohla být v proškolení alespoň velitelů zásahu v základním  

kurzu, kde by získali elementární přehled o konstrukci, funkci a účincích nejběžnějších druhů 

munice a výbušnin. Určitá neoficiální spolupráce funguje ve Středočeském kraji, kde v rámci 

dozoru při ničení nalezené munice na stálé trhací jámě v Ralsku, jsou přítomní hasiči na místě 

seznámeni s tím, co se ničí, v jaké podobě a kde se s tím mohou setkat a v neposlední řadě 

vidí na vlastní oči i účinek při výbuchu, samozřejmě z bezpečné vzdálenosti. Takto proškolení 

příslušníci HZS mohou posléze daleko lépe působit na místě nálezu do příjezdu pyrotechnika. 

Dalším způsobem by dle mého mohla být varianta, kterou zvolili pyrotechnici 

z OKTE Severomoravského kraje, kteří vydali katalog ve kterém jsou nafoceny a popsány 

nejběžnější druhy munice, která se nachází, ale také věci nemuničního charakteru, které jsou 

často mylně za munici nebo nebezpečný předmět považovány. V současné době tímto 

katalogem disponují téměř všechny obvodní oddělení PČR v celém Severomoravském kraji.  

A ve zmíněném případě nehody vojenský vozidel a letadel, jsou velmi dobrými 

pomocníky zbrojíři a sedačkám u letadel a například skladníci nebo pyrotechnici z EOD ti 

mají největší povědomí o současných zbraních používaných armádou, jejich působnost je 

však omezena pouze na vojenský prostor. 

 Ani jeden z těchto způsobů není  oficiálním vzdělávacím programem, ale inspirace by se 

zde najít dala. 
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Závěr 

Tato práce měla za cíl ukázat možnosti a způsoby využití pyrotechniků za situace, kdy  

pyrotechnická služba  spadá do organizačních struktur Policie ČR, při řešení běžných zákroků 

v rámci IZS, ale i při řešení mimořádných událostí. Protože ne při všech zásazích složek IZS 

je nutné nasazení pyrotechnika, ale při každém nasazení pyrotechnika je nutný i zásah dalších 

složek IZS. Při psaní jsem se snažil využít svých zkušeností a znalostí z pozice pyrotechnika, 

na které působím, takže situaci mohu částečně zhodnotit i z té druhé stránky. 

Jedním z důležitých aspektů je úroveň preventivní přípravy a nácviků na výskyt 

možných situací, které mohou nastat, protože schopnost rozeznání hrozícího nebezpečí  

a včasného a správného  vyhodnocení nebezpečnosti situace může být rozhodující. Velkým 

přínosem by mohla být určitá forma vzdělávání příslušníků HZS na úrovni velitelů zásahů  

a všeobecné častější seznamování řadových příslušníků HZS se vzhledem, konstrukcí  

a možnými účinky nejen nalézané munice, ale i dalších pyrotechnických prostředků, se 

kterými se mohou v praxi setkat. Určité zlepšení informovanosti by také mohl přinést 

oficiálně vydaný katalog, kde by byly vyobrazeny nejčastější formy a podoby nálezů 

s popisem konstrukce a nebezpečnosti, po vzoru katalogu vydaného pyrotechniky OKTE 

v Severomoravském kraji.  

I přes dílčí nedostatky a při potřebě modernizace legislativy vztahující se 

k pyrotechnické službě, funguje tato pro potřeby zásahů složek IZS dobře a spolehlivě, její 

další rozšíření do dalších složek IZS by přineslo jen zbytečně ještě větší zmatek v rozdělení 

pravomocí a v možnostech nasazení pyrotechniků. Mělo by jít spíše o zjednodušení,  

zpřehlednění a jednoznačné vymezení pravomocí jednotlivých úrovní pyrotechniků 

působících na území České republiky.  

V práci jsem se záměrně nezabýval využitím pyrotechniků při možných hrozbách 

plynoucích z terorizmu, neboť na toto téma již psala celá řada odborníků a téma by vydalo na 

samostatnou práci. Nicméně v dnešní době, kdy jsou teroristické útoky bohužel stále 

aktuálnější téma, je zřejmé, že i zde se otvírá značný prostor pro pyrotechnickou činnost 

 a možnost využití těchto specialistů. Svědčí o tom i značný zájem o české pyrotechniky 

v zahraničí. 
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Příloha č. 1- Kompletní seznam zákonů vztahujících se k pyrotechnické činnosti 

 
Obecně závazné právní předpisy  
 
 Trestní řád   
 Trestní zákon   
 Zákon o Policii České republiky   
 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů   
 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění 

vyhlášky  
č. 55/2003 Sb.   

 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů   
 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů   
 Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.             
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů,   
 Vyhlášky č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti 

jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah 
vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.   

 Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně   
 Nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů   
 
Právní předpisy nevztahující se dle výslovné dikce na Policii České republiky, nicméně 
částečně využívané z důvodu, že specifická úprava uvedené problematiky pro Policii České 
republiky neexistuje (s výjimkou dílčí interní úpravy a využívání interních předpisů 
vojenských): 
 
 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů  
 Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany  zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o 
odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. 

 Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb. 
 Zákon č. 156/2000 Sb., o 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 pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 

 Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
 
Nařízení ministerstva vnitra 
 
 NMV  č. 25/1999, o přepravě nebezpečných věcí a zbraní  
 NMV č. 12/1994, k zabezpečení služebních střelných zbraní a munice proti ztrátám, 

odcizení a zneužití v objektech Ministerstva vnitra a Policie České republiky 
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 NMV č. 15/2004, kterým se zřizuje komise zjišťující odbornou způsobilost žadatelů  
o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění  pyrotechnického průzkumu 

   
Závazné pokyny policejního prezidenta 
 
 ZPPP č. 4/1998, kterým se stanoví systém pyrotechnického vzdělávání v Policii České 

republiky 
 ZPPP č.53/2003, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při 

oznámení o uložení nástražného výbušného systému a nálezu podezřelého předmětu  
a nástražného výbušného systému nebo výbuchu 

 ZPPP č. 135/2003, kterým se upravují některé zásady jednotného postupu Policie 
České republiky při nakládání s municí 

 ZPPP č. 31/2001, kterým se stanoví pravidla ozbrojeného doprovodu při přepravě 
nebezpečných věcí a zbraní příslušníky Policie České republiky a o změně rozkazu 
policejního prezidenta č. 21/1997, .., ve znění závazného pokyny policejního 
prezidenta č. 105/2002 

 ZPPP č. 10/2003,  kterým se vydávají pravidla služební kynologie 
 ZPPP č.145/2000, kterým se stanoví pravidla pro používání výbušnin jako podpůrných 

prostředků při služebních zákrocích a při výcviku příslušníků Policie České republiky 
 ZPPP č.135/2001, kterým se upravuje věcná, funkční a místní příslušnost znaleckých 

(expertizních) pracovišť Policie České republiky, ve znění závazného pokynu 
policejního prezidenta č 84/2004 

 ZPPP č.100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky, ve 
znění závazného pokynu policejního prezidenta č 84/2004 

 ZPPP č.4/2000, kterým se upravuje vydávání „Osvědčení o způsobilosti k vykonávání 
znalecké činnosti” a „Osvědčení o způsobilosti k vykonávání kriminalistickotechnické 
činnosti” v rámci znaleckých pracovišť a pracovišť kriminalistické techniky Policie 
České republiky a vedení souvisejících evidencí, ve znění závazného pokynu 
policejního prezidenta č 84/2004 

 ZPPP č.13/1996, kterým se vydává „Zkušební řád pro přezkušování služebních psů v 
Policii České republiky“ 

 ZPPP č.3/1995, kterým se stanoví výběr a využití speciálně vycvičených služebních 
psů na vyhledávání nástražných výbušných prostředků 

 ZPPP č.1/2004, kterým se stanoví postup v případech podezření z výskytu  
radioaktivního materiálu, chemické nebo biologické nebezpečné látky 

 ZPPP č.84/2003, kterým se upravuje činnost Policie České republiky při dohledu a 
dozoru ve věcech zbraní, střeliva a výbušnin 

 ZPPP č.78/2002, kterým se stanoví zásady pro používání donucovacích prostředků 
 a speciálních donucovacích prostředků příslušníky Policie České republiky 

 
Rozkazy policejního prezidenta 
  
 RPP č. 130/2003, kterým se zřizuje zkušební komise pro zajištění zkoušek expertů v 

oboru kriminalistická pyrotechnická expertiza 
 RPP č. 51/2003,  kterým se zřizuje zkušební pyrotechnická komise Policejního 

prezidia České republiky 
 RPP č. 85/2003, kterým se zřizuje pracovní komise pro zpracování „Systemizace 

pyrotechnických ochranných a technických prostředků k zabezpečení pyrotechnických 
pracovišť Policie České republiky“ 
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Příloha č. 2 – Statistický přehled – důvody nasazení pyrotechniků 
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Rok 2006 

 

 

Rok 2007 
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