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Anotace 

Diplomová práce se zabývá riziky výbuchů zábavné pyrotechniky v multifunkčních 

centrech. Jsou zde popsány rizika uskladnění zábavné pyrotechniky v multifunkčních 

centrech a následně je provedena jejich analýza. Hlavním cílem této práce je popsat, 

analyzovat a odůvodnit současný způsob skladování zábavné pyrotechniky. Praktická část 

se zabývá obecnými zjištěními, které dále konkretizuje a aplikuje na zkoumanou 

problematiku. V praktické části jsou také vytipovány slabé články systému a navržena 

nová řešení v aplikované bezpečnosti včetně jejich technické realizace. Nová řešení jsou 

specifikována do jednotlivých doporučení, která také obsahují odůvodnění návrhů změn. 

 

Klíčová slova 

Analýza rizik, multifunkční centrum, skladování, výbuch, zábavní pyrotechnika 

 

 

Annotation 

This master’s thesis is focused on the risks of consumer pyrotechnics explosions 

stored in multifunctional centres. There are specified risks of consumer pyrotechnics stored 

in multifunctional centres and further risk analysis is provided. The main objective of this 

thesis is to describe, analyze and justify the current approach of consumer pyrotechnics 

storing. Practical part consider with general findings that are further specified and applied 

on the examined area. In practical part there are also identified weaknesses of the system 

and proposes new solutions for applied safety including its technical implementation. New 

solutions are specified in particular recommendations that contain reasonabless                           

of proposed changes. 
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1  Úvod 

Historie pyrotechniky sahá do Číny a souvisí s objevením černého prachu. Zábavná         

a technická pyrotechnika od doby jejího vzniku slouží mnohým lidem po celém světě.                   

Zpočátku jejího užívání docházelo k četným zraněním a požárům. Postupně začala vznikat 

různá opatření směřující k větší bezpečnosti při používání výrobků zábavné a technické 

pyrotechniky. Vznikaly nové a bezpečnější výrobky a postupná regulace zajistila i nutnou 

míru ochrany při jejich používání.  

Kulturní, společenské a sportovní akce konané s využitím pyrotechnických výrobků 

jsou běžnou součástí každodenního života. Přesto, nebo možná právě proto, že jsou 

v multifunkčních centrech tyto výrobky umístěny zpravidla pouze v určitých obdobích 

kalendářního roku, je jejich nebezpečí v případě vzniku požáru či výbuchu často 

podceňováno. Aby bylo těmto událostem v co možná největší míře zabráněno, přistoupil 

stát k zákonnému opatření, jehož předmětem jsou povinné zkoušky a ověření výrobků 

zábavné a technické pyrotechniky před jejím prodejem do obchodní sítě. 

Cílem diplomové práce je objasnit studium bezpečnosti při skladování zábavné 

pyrotechniky v multifunkčních centrech, zároveň zhodnotit možná rizika, provést jejich 

analýzu a doporučit vhodná bezpečnostní opatření podle stávajících platných předpisů                  

pro skladování a uvádění zábavné pyrotechniky na trh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Vymezení rozsahu platnosti 

Rozsah působnosti na úrovni státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků mají 

resorty Ministerstva průmyslu a obchodu. Orgánem státní správy s celostátní působností                

je Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který provádí ověřování a odborné činnosti                      

v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, střeliviny a ochranné 

prostředky odolné vůči střelám, střepinám a nožům.  

 

2.1 Český ú řad pro zkoušení zbraní a st řeliva 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva byl zřízen zákonem č. 156/2000 Sb.,                     

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a  je přímo podřízen 

Ministerstvu průmyslu obchodu. [5] 

Na vybraných vzorcích Úřad zkouší a ověřuje plnění podmínek pro jejich bezpečné 

použití - zejména manipulační a dopravní bezpečnost, odolnost proti mechanickému 

poškození pádem, způsobilost použití při různých teplotách, fyzikální a chemickou 

stabilitu, povolený obsah pyrotechnických složí a výbušnin pro uvedenou třídu 

nebezpečnosti. K jejich řádné identifikaci na trhu se posuzuje vzhled, celistvost obalu                  

a údaje na obalu včetně návodu na použití. Za důležité kritérium spolehlivosti se pokládá             

i tzv. zpoždění od zážehu do funkce pyrotechniky. Vlastní funkce a efekty musí být 

pravidelné, nepřerušované a nesmí ohrozit své okolí. Dále Úřad zkoumá a ověřuje, zda 

jsou plněna systémová opatření u dovozce nebo výrobce, které zajistí trvalou bezpečnost 

výrobků dodávaných na trh. Na závěr zkoušek a ověření je zpracován protokol včetně 

fotografické dokumentace a následně je vydán certifikát. [6]  

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva má za povinnost dohlížet na bezpečnost 

pyrotechnických výrobků v ČR. Zákonné předpisy upravují postup, podle kterého mohou 

dovozci, výrobci a distributoři poskytovat široké veřejnosti výše uvedené výrobky 

pyrotechniky k prodeji. [6] 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zajišťuje odborné činnosti, při kterých 

posuzuje, zkouší a ověřuje zejména výbušné předměty. Zejména se jedná o posuzování 

jednotlivých parametrů, které souvisí s jejich účelem použití a zatřídění. Úřad provádí také 

expertizní činnosti. [6] 

 



2.2 Český bá ňský ú řad 

Ústředním orgánem státní báňské správy je Český báňský úřad (ČBÚ), dále pak 

jsou obvodní báňské úřady. Český báňský úřad je zřízen zákonem ČNR č. 2/1969 Sb.,               

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky. [4] 

Činnosti Českého báňského úřadu: 

- vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou 

hornickým způsobem; 

- kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním 

zákonem, zákonem ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, a předpisy vydanými na jejich základě;  

- zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické 

činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních a střelivu,                          

a zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU; 

- vykonává inspekční činnost v oblasti bezpečnosti práce a provozu u hornických 

organizací a organizací používajících a vyrábějících výbušniny; 

- provádí šetření závažných důlních havárií; 

- řídí a kontroluje činnost obvodních báňských úřadů; 

- zajišťuje výkon činnosti odvolacího orgánu jako druhé instance státní báňské správy;  

- povoluje uvedení výbušnin do oběhu, při prvním použití v rizikovém prostředí;  

- vydává osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkcí závodního dolu, závodního 

lomu s těžbou nad 500 000 t, technického vedoucího odstřelu a hlavního důlního 

měřiče; 

- ověřuje odbornou způsobilost u vedoucích pracovníků revírních báňských záchranných 

stanic; 

- vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů; 

- vydává Zpravodaj státní báňské správy a Hornickou ročenku;  



- ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti                  

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem, provádí prověrky 

pracovišť, činností a technických zařízení.  

 

2.3 Souhrn nejd ůležitějších právních p ředpis ů a technických norem 

- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě              

ve znění pozdějších změn a doplnění; 

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi                  

ve znění pozdějších změn a doplnění; 

- Vyhláška ČBÚ 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 ČBÚ                          

č. 340/2001 Sb. ;   

- Vyhláška ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších změn                     

a doplnění; 

- Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky ČBÚ                       

č. 342/2001 Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb.; 

- Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků; 

- Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů ve znění pozdějších změn a doplnění; 

- Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 313/2000 Sb., provádějící některá 

ustanovení zákona č. 156/2000 Sb. ; 

- Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/23/ES, o uvádění pyrotechnických 

výrobků na trh; 

- Směrnice komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice  

pro účely směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na 

trh  a dozoru nad výbušninami pro civilní použití; 

- ČSN EN 14035-1 (668300) Terminologie. 



3 Definice pojm ů vztahujících se k rizik ům výbuch ů zábavné 

pyrotechniky 

 

Analýza rizika - souhrn činností směřujících k odhadu rizik, lze uskutečnit několik 

analýz rizika, analýza rizika se někdy označuje jako měření rizika.  

 

Bezpečnostní analýza - analýza podrobující zkoumání předměty, jevy, informace                    

a skutečnosti vztahující se k bezpečnosti za účelem navržení optimálního systému 

bezpečnosti.  

 

Bezpečnostní opat ření - postup, nebo mechanismus, jehož aplikace má za následek 

zmenšení bezpečnostního rizika.  

 

Bezpečnostní vzdálenost  - vypočtená vzdálenost mezi místem, nebo objektem,                    

v němž se vyrábějí, zpracovávají, nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace                                

s výbušninami a ohroženým objektem.  

 

Citlivost výbušnin - schopnost výbušnin vybuchnout působením minimálního 

počátečního impulsu.  

 

Černý prach - homogenní mechanická směs dřevěného uhlí, dusičnanu draselného 

(ledku draselného) se sírou v poměru – 15 : 75 : 10. 

 

Čistý výbušný obsah - celková hmotnost pyrotechnické slože ve výrobku zábavné 

pyrotechniky. 

 

Elektrický palník - upravený elektrický odporový můstek, pro iniciaci černého prachu, 

třaskavin a pyrotechnických složí. Slouží jako základ pro elektrickou iniciaci rozbušek.  



Hromadný výbuch - výbuch, který se po místní iniciaci rozšíří téměř okamžitě                      

a prakticky na celé množství výbušniny, která se nachází v objektu, nebo jeho samostatné 

části.  

 

Obal zábavné pyrotechniky - obal výrobku zábavné pyrotechniky, do kterého                      

se dávají pyrotechnické slože. 

 

Odpališt ě - místo, ze kterého se odpalují pyrotechnické výrobky. 

 

Ohňostroj - je současné, nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování 

pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným použitím pyrotechnických předmětů    

třídy I. 

 

Ohňostrojové práce - práce, při kterých se využívá chemické předměty 

pyrotechnických výrobků k vyvolání zábleskových, světelných, popřípadě zvukových 

efektů. 

 

Pyrotechnické slože  - jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších 

přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, 

dýmové, tlakové a pohybové účinky. 

 

Pyrotechnický výrobek  - výrobky, které obsahují pyrotechnické slože, popřípadě                      

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

účely. Do výrobků zahrnujeme: - pyrotechnické předměty,- výbušné předměty.  

 

Pyrotechnická látka - je látka, která je připravena tak, aby vyvolala účinek tepla, světla, 

zvuku, zpoždění, plynu nebo kouře anebo jejich kombinaci jako výsledek nevýbušných, 

samovolných, exotermních, chemických reakcí. 

 



Pyrotechnický díl - samostatný díl, který při reakci hoří nebo vybuchuje a tím vytváří 

vizuální a/nebo akustický efekt. 

 

Pyrotechnický p ředmět - výrobek obsahující technologicky zpracované pyrotechnické 

slože, případně i malé množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem                             

a výbuchem neohrozí bezpečnost osob a majetku.  

 

Pyrotechnika - obor kriminalistické techniky, která se zabývá zkoumáním zákonitostí 

vzniku a zániku stop vytvořených po výbuchu konkrétní výbušniny, zkoumáním 

nevybuchlých výbušnin, materiálů z hlediska, zda-li se o výbušninu jedná, munice, 

nástražných výbušných systémů a jejich komponentů a určováním, zda a jak k výbuchu 

došlo.  

 

Pyrotechnik  - pracovník s příslušnou odbornou kvalifikací pro výrobu, zpracování, 

manipulaci, výzkum, vývoj, zkoušení, ničení, přepravu a zneškodňování výbušnin.  

 

Riziko - pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací 

scénáře nebezpečí, vyjádřeno v peněžních, nebo jiných jednotkách.  

 

Roznětka - rozněcovadlo k iniciaci šlehových rozbušek a pyrotechnických složí. 

 

Stabilita výbušnin  - schopnost výbušniny uchovávat si své chemické, výbušninářské                     

a fyzikální vlastnosti po dobu uskladnění, nebo provozu munice.  

 

Stopina  - prostředek, sloužící k zážehu především pyrotechnických složí. Sestává 

z několika vláken bavlněných nití napuštěných černým střelným prachem. 

 

Výbuška - výbuška je pyrotechnický výrobek, nebo jeho část sloužící k vyvolání 

zvukového a zábleskového účinku. 



Výbušková slož - je druh pyrotechnické slože obsahující kovový prášek a oxidovadlo                 

ve volně sypaném stavu. 

 

Výbušné prost ředí - prostředí, kde za obvyklých okolností nelze vyloučit nahromadění 

výbušné směsi plynů, par nebo prachů. 

 

Zápalka - rozněcovadlo k zážehu prachové náplně. Iniciace nárazem zápalníku                            

na dno zápalky nebo elektrickým proudem. Výstupní iniciační impuls je plamen. 

 

Zápalnice - prostředek pro přenos iniciačního impulsu ve formě plamene na větší 

vzdálenosti. Základem je duše z lisovaného černého prachu opatřená textilním obalem. 

Slouží k pyrotechnickým pracem. 

 

Zážehová hlavi čka - iniciační zápalnice sestávající pouze z pyrotechnické slože. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  Zábavná pyrotechnika 

Pyrotechnikou nazýváme vědní obor, který se zabývá výbušninami a výrobky,   

které tyto výbušniny obsahují. Používají se pro vojenské a průmyslové účely. 

 

Dělení pyrotechniky: 

- Vojenská 

- Průmyslová 

- Civilní 

- Policejní 

 

Zábavná pyrotechnika je práce s látkami, které jsou různými chemickými 

sloučeninami a směsmi, a po zapálení vybuchují nebo se rychle spalují za značného vývoje 

plynů, nebo vývoje vysokých teplot a plamenů nejrůznějších barev. [18] 

 

4.1 Historie zábavné pyrotechniky 

Ohně se používalo již v dávné minulosti jako bojovného prostředku. Zápalných 

složí používali Číňané již několik století před našim letopočtěm. Zápalné slože na bázi 

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

Velký význam pro rozvoj pyrotechniky měl Bertholletův objev chlorečnanu 

draselného koncem 18. století. Na jeho základě se začaly vyrábět četné nové slože. Značný 

vliv na rozvoj pyrotechnických prostředků měly první a druhá světová válka                                

ve 20. století. [14] 

Pyrotechnické slože nacházely uplatnění nejdříve ve vojenské technice a teprve 

následně pronikly do jiných oborů lidské činnosti. V civilní oblasti se dnes používá 

pyrotechnických složí k výrobě dokonalých časovaných rozbušek, milisekundových 

bleskovicových zpožďovačů s návazností na těžbu nerostných surovin na povrchu                       

i v dolech. Dále se používají pro výrobu zápalek pro sportovní, lovecké a jiné střelivo, 

výrobu termitových složí pro svařování, pro hutní výrobu, tváření kovů, vulkanizaci pryže                        

a jinde. [14] 



Samostatnou oblastí použití pyrotechnických složí je výroba ohňostrojných 

prostředků pro oslavné příležitosti, film, divadlo a zábavu. Ohňostrojná a zábavná 

pyrotechnika má tradici zejména v Číně, Japonsku, v Evropě ve Francii a Itálii. U nás                

se vyráběly pyrotechnické předměty již před 2. světovou válkou, v poválečném období 

výroba stagnovala a vyráběly se pouze výrobky pro velké oslavné ohňostroje. V současné 

době se rozvíjí výroba ohňostrojné a žertovné pyrotechniky v závodech, ve kterých                   

je vytvořena výrobní základna pro výrobnu pyrotechnických složí. [14] 

 

4.2 Pyrotechnické slože 

Pyrotechnické slože jsou směsi látek, které po vhodné iniciaci spolu exotermicky 

reagují. Používají se k pyrotechnickým účelům. 

 

4.2.1 Složky pyrotechnických složí 

Pyrotechnické slože mají téměř vždy dvě základní složky: hořlavinu                                  

a okysličovadlo. 

 

a) Okysličovadla 

Jsou látky, schopné převzít elektrony jiné látky. Okysličovadlo uvolňuje svůj kyslík 

v zóně hoření. Okysličovadlem bývá ve složích obvykle pevná látka. V praxi se používají 

okysličovadla jako například kysličníky a peroxidy, chromany a dvojchromany, dusičnany, 

chlorečnany a chloristany. 

 

b) Hořlaviny 

Hořlavinou může být každá látka, která je schopná oxidace po rozkladu oxidovadla. 

Hořlavina musí plnit své poslání ve složi. Například požadavek vysoké teploty hoření                   

ve složích osvětlovacích zápalných, trasovacích a naopak použití hořlavin s malou 

výhřevností ve složích dýmových . [14] 

 

 



Hořlaviny anorganické  

- Kovy – hořčík (Mg), hliník (Al), křemík (Si), železo (Fe), mangan (Mn), chrom 

(Cr), zinek (Zn) atd… 

- Nekovy – fosfor (P), síra (S), uhlík (C), dřevěné uhlí, saze 

- Sirníky  - sirník antimonitý (Sb2S3), sirník antimoničitý (Sb2O5), sirník arzenitý 

(As2S3), sirník železnatý (FeS), pyrit (dvojsirník železnatý) 

 

Hořlaviny organické 

- Uhlovodíky, alifatické a aromatické a jejich směsi: benzín, petrolej, nafta, 

benzen, vazelína, oleje atd… 

- Uhlohydráty : škrob, mléčný a řepkový cukr, celulóza 

- Organické látky jiných typů: metaldehyd, naftalen 

 

c) Pomocné látky 

K tomuto účelu se do složí používá mnoho různých látek, které mají ve složi 

následující poslání: 

 

Pojidla 

- pro zvýšení mechanické pevnosti výlisků ze složí 

- pro snížení potřebného lisovacího tlaku 

- pro zamezení přístupu vlhkosti 

 

Nejvíce používaná pojidla: kalafuna, šelak přírodní, iditol, bakelit, fermež, dextrin, 

arabská guma. 

 

Látky barvící plamen 

- práškové kovy zajišťující oslnivé bíle světlo 



- strontnaté sloučeniny barví plamen červeně 

- barnaté soli za přítomnosti anionu chloru, barví plamen zeleně 

- sodné soli barví plamen modře 

- draselné soli barví plamen světlefialově 

 

Barviva do barevných dýmů 

Používají se organická barviva s teplotní stálostí a schopností sublimovat nebo                    

se vypařit před teplotou rozkladu (versálová modř, lampová červeň, révová čerň). 

 

Látky pro zvláštní účinek  

Používají se různé látky pro zvýšení svítivosti, intenzity barvy, zvýšení citlivosti 

k počátečním impulsům, snížení rozkladu barviv apod. 

 

Flegmatizátory 

Snižují citlivost složí k mechanickým impulsům. Nejčastěji se používají steatity 

kovů, grafit, vazelína, vosky, oleje, fermeže a jiné měkké látky. 

 

Stabilizátory 

Zvyšují chemickou stálost složí. např. ve složích s obsahem hořčíku, hliníku, železa 

mají stabilizační účinky chromany a boritany. 

 

Rozpustila 

Slouží nejčastěji k rozpouštění pojidel. Nejvíce se používá líh, benzen, aceton.                  

Je však nutné, aby byly používané látky čisté, které nesnižují chemickou stabilitu složí. 

 

Látky zrychlující nebo zpomalující hoření 

 



4.2.2 Rozdělení pyrotechnických složí 

V ohňostrojné technice se nejčastěji používají následující druhy pyrotechnických 

složí: 

 

Zpožďovací slože 

Slouží k získání časového odstupu mezi okamžikem iniciace a funkcí 

ohňostrojného systému. Nejčastěji se používá černého prachu lisovaného do kovových 

nebo papírových dutinek. Jsou citlivé k zážehu a šlehu plamenem. 

 

Zážehové slože 

Slouží k převzetí iniciačního tepelného impulsu a zažehnutí další slože.  Používá                

se černého prachu, ale stále častěji se používá vhodně sestavené slože se značným 

výkonem výšlehu a s dobrou stabilitou. 

 

Světelné slože 

Používají se nejčastěji ve světlicích a ohních různých barev. Vkládají                                     

se do pyrotechnických výrobků ve formě sypké  - do bengálských ohňů, nebo jako lisovaná 

tělíska – do světlic. Vyrábějí se v následujících barvách: bílá, žlutá, červená, zelená, 

modrá, oranžová, fialová.  

 

Dýmové slože 

Vytvářejí kouř, nebo dým pro různé účely. V ohňostrojné technice se používají                    

ve stavu sypkém do dýmovnic různého druhu a barev, nebo granulové do pouzder 

k vymetení do ovzduší. 

 

Explozivní slože (zábleskové) 

Slouží zejména k zajištění zvukového efektu. Jedná se o slože velmi citlivé 

k mechanickým impulsům a k zážehu. Jejich výbušnou přeměnou je detonace, na kterou 

rychle přicházejí po dodání počátečního impulsu. Jsou používány zásadně v sypké formě. 



Jiskřivé slože 

Jde o slože zápalné konstruované na bázi kovových prášků a silných okysličovadel. 

Ve výrobcích pyrotechnických se používají pro výrobu vánočních prskavek, gejzírů, 

pochodní, římských svící, vodopádů, třpytek a jiných výrobků zábavné pyrotechniky. 

 

Hnací slože 

Slouží k pohonu pyrotechnických výrobků. Působí reaktivní silou u výrobků,            

které chceme dostat do výšky. Převážně jsou vyráběny z jemného mletého černého prachu                        

a dřevěného uhlí jako přísady, které zpomaluje hoření, flegmatizuje tuto soustavu a zvyšuje 

objem plynů vzniklých při hoření. Jde o slože citlivé k zážehu a ke tření. 

 

Fonetické slože 

Jsou to slože citlivé na náraz. Při hoření vydávají ostrý syčivý zvuk až pískání 

podobné padající letecké pumě. 

 

4.3 Pyrotechnické výrobky 

Pyrotechnické výrobky obsahují pyrotechnické slože, popřípadě i výbušniny 

v tuhém nebo kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely. 

Do této skupiny patří mnoho nejrůznějších výrobků od řady domácích,                            

ale i zahraničních výrobců. Nejčastějšími efekty jsou efekty bouchací, létající, jiskřící, 

světelné, dýmové, různé gejzíry, rakety, kapslíky pro různé modely zbraní, pochodně, 

zápalky, římské svíce. 

 

Zápalnice 

Slouží k získání časového intervalu od zapálení k aktivaci. Je tvořena černým 

prachem a musí bez chyb plynule hořet po stanovenou dobu (obr.1). Používá se v různých 

délkách, nejčastěji 10 – 15 cm, u dělobuchů, ohňostrojných pum, sluncí, vějířů, gejzírů, 

vysokoletných raket a jiných výrobcích. 

 



 

Obr.1 - Zápalnice 

 

Stopina 

Je svazek bavlněných nití potažených kaší z černého prachu (obr.2). Stopina                    

je určena pro zážeh pyrotechnických složí v pyrotechnických výrobcích. Používají                     

se k rychlému přenosu hoření ve svodech těles a efektových komorách. Stopin se hodně 

používá při montáži skupin ohňostrojných výrobků (vodopádů, nápisů ze svíček aj.),                 

a také sestavování hnízd, propojování pum a jiných výrobků tak, aby dostatečně silný 

plamen současně zapálil všechny svody k výrobkům. 

 

 

Obr.2 – Široká plochá stopina vysunutá z komunikační trubice 

 

Komunikační trubice 

Slouží k sestavování svodů a propojů mezi pyrotechnickými výrobky vkládáním 

stopiny do komunikační trubice (obr.3). Komunikačních trubic se používá k ochraně stopin 

před atmosférickou vlhkostí a jejich poškození. U některých výrobků se používá                     

i ke zhotovování dlouhých spojů potřebných k zapálení hnízda nebo sestav 



pyrotechnických výrobků (vodopády, fontány, obrazců z pyrotechnických svíček                         

a podobně). 

 

 

Obr.3 - Klubo komunikační trubice 

 

4.3.1 Klasifikace pyrotechnických výrobk ů 

Pyrotechnické výrobky klasifikujeme podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb.                          

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Podle § 2 je uvedena klasifikace 

pyrotechnických výrobků a jejich rozdělení na pyrotechnické předměty  a výbušné 

předměty. 

 

a) pyrotechnické předměty – výrobky obsahující technologicky zpracované 

pyrotechnické slože, případně i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné 

především požárem a při dodržení návodu k používání nehrozí výbuchem 

bezpečnost osob a majetku. Pro zábavné účely se zařazují podle stupně 

nebezpečnosti do tříd I, II, III. Pyrotechnické předměty pro technické účely                  

se zařazují do podtříd T0 a T1. 

b) výbušné předměty – výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické 

slože a výbušniny, které mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku. 

Zařazují se do třídy IV a podtřídy T2 a vztahují se na ně také předpisy                              

o výbušninách. 

 

 



Pyrotechnické p ředměty t řídy I 

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

všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

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

- 0,0025 g třaskavého stříbra nebo, 

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

 

Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou pyrotechnické 

hračky, zejména: prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky                               

a s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola, dětské fontánky (obr.4), 

létající motýli, bouchací kuličky (obr.5) a vystřelovací konfety (obr.6). [8,17] 

Pyrotechnické předměty třídy I jsou volně prodejné dětem od 6 let (papírové 

obaly). 

 

                         

 Obr.4 - Dětské fontánky           Obr.5 - Bouchací kuličky                        Obr.6 - Vystřelovací konfety 

               

Pyrotechnické p ředměty t řídy II 

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

všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

- 0,4 g výbuškových složí nebo, 

- 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce. 

 



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

složí, z toho nejvýše 10 g pro pyrotechnický efekt.  

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

i když splňují hmotnostní parametry po třídu I. Pyrotechnickými předměty zařazenými                 

do této třídy jsou též pyrotechnické slože dýmové a bengálské ohně. V jednom obalu smí 

být nejvíce 3 kg těchto složí. Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým 

účinkem nesmí být odhozeny více než 8 metrů z místa rozpadu, při tom jejich zbytky 

nesmí hořet nebo doutnat.  

Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: římské 

svíce, fontány (obr.7), gejzíry, petardy (obr.8), minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety 

s náplní barevných světlic (obr.9) nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně. 

[8,17] 

Pyrotechnické předměty třídy II jsou prodejné osobám starším nad 18 let (plastové 

obaly).  

                                                     

     Obr.7 - Fontány                                           Obr.8 - Petardy                                               Obr.9 -  Rakety 

 

 

Obr.10 – Efekty fontán 



Pyrotechnické p ředměty t řídy III 

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

všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce: 

- 50 g výbuškových složí nebo, 

- 100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách. 

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

složí, z toho: 

- 20 g výbuškových složí, nebo 

- 40 g volně sypaného černého prachu 

 

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

skládat nejvíce z 12 dílů. Při tom musí být splněny tyto podmínky: 

- celkové množství pyrotechnických složí v sestaveném pyrotechnickém předmětu 

smí být nejvíce 800 g u ohňopádu 1200 g, 

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

výbuškové slože. 

Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: malé italské 

pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovacích efektů, velké japonské 

slunce. [8,17] 

Pyrotechnické předměty třídy III jsou prodejné osobám vlastnící průkaz odpalovače 

ohňostrojů. 

                      

Obr.11 – Kompakty 



        

       

                                                  Obr.12 -  Efekty kompaktů 

 

Výbušné p ředměty t řídy IV 

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

překračují parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III. 

Charakteristickými výrobky této třídy jsou zejména: létavice, dělové rány 

ohňostrojné, italské pumy a kulové pumy (obr.13), válcové pumy (obr. 14). 

Výbušné předměty třídy IV jsou prodejné pouze se souhlasem Báňského úřadu               

při splnění nejvyšších bezpečnostních opatření. [8,17] 

                 

                    Obr.13 - Kulové pumy                                            Obr.14 – Válcové  pumy 



       

                                               Obr.15 - Efekty kulových pum 

 

      

                                             Obr.16 - Efekty válcových pum 

 

Pyrotechnické výrobky pro technické ú čely 

Pyrotechnické předměty a výbušné předměty pro technické účely se zařazují                      

do podtříd T0, T1 a T2. 

Pyrotechnickými předměty podtřídy T0 jsou všeobecně používané výrobky 

zejména: pyrotechnické a žárové zápalky, vulkanizační vložky, podpalovače, žhavice 

naftových motorů, zahřívací prostředky, dýmové prostředky pro ochranu rostlin, proti 

hmyzu nebo škodlivým hlodavcům.  

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

rakety prostředky pro námořní a leteckou dopravu, prostředky na plašení ptactva, signální 

dýmovnice a dýmovnice  pro určení směru větru, modelářské raketové motorky, termitové 

slože pro svařování, prostředky pro použití ve filmu, v televizi a na divadelní scéně. [8,17] 

 



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

pro vrhání záchranných lan a chytacích sítí, rakety a náboje pro rozmetání prostředků            

proti kroupám. [8,17] 

 

4.4 Výbušniny 

Výbušniny jsou látky schopné chemické výbuchové přeměny používané v praxi 

rozdělujeme je do čtyř základních skupin.  

                              

a) střeliviny – výbušniny, jejich hlavním typem výbušné přeměny je explozivní hoření. 

Používají se k udělění pohybu střely v hlavni střelných zbraní nebo udělění pohybu raketě. 

b) trhaviny  – výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace.                      

Jsou poměrně necitlivé k počátečním impulsům a proto je k jejich iniciaci nejvhodnější 

detonační vlna jiné výbušniny, např. rozbušky. Detonací trhavin je určen jejich tříštivý 

účinek na okolní prostředí a proto se používají k trhání  

c) třaskaviny – výbušniny schopné rychlého přechodu od explozivního hoření k detonaci. 

Jsou zpravidla používány k vyvolání detonace jiné výbušniny. Jsou obecně na rozdíl                      

od trhavin mnohem citlivější na počáteční impulsy.  

d) pyrotechnické slože - mechanické směsi hořlavin a okysličovadel, popřípadě 

s přídavkem dalších látek k docílení požadovaného technického účinku.                              

Užívají se v pyrotechnických prostředcích pro dosažení určitých efektů. [14] 

Jsou to např.: 

- Osvětlovací slože  (užívané k osvětlování terénu) 

- Zábleskové slože 

- Stopovkové slože (používané k značení dráhy letu střel) 

- Signální slože (s různým zabarvením plamene, používané k docílení světelných 

nebo dýmových signálů) 

- Zápalné slože 

- Zážehové slože 

- Časovací (zpožďovací) slože apod.  



5  Výbuch 

Výbuch můžeme charakterizovat jako fyzikální nebo fyzikálně-chemický děj, 

vedoucí k rychlému uvolnění energie. V nejširším slova smyslu se pak jedná o náhlé                   

a rychlé unikání plynů z omezeného prostoru pod vysokým tlakem, spojené s tvorbou 

vysokých teplot a doprovázené silným zvukovým efektem. [10] 

 

Tyto primární vlastnosti výbuchu se pak projevují ve všech třech základních 

typech. Jedná se o výbuch: 

a) Mechanický  

Je charakteristický postupným, relativně pomalým nárůstem tlaku v tlakové 

nádobě. Vystaví-li se medium v ní umístěné vysoké teplotě, dochází k intenzívní tvorbě 

par, tedy k přechodu ze skupenství kapalného do skupenství plynného. Pokud není tlaková 

nádoba vybavena pojistným ventilem, dosáhne se uvnitř tlaku, který překoná materiálovou 

pevnost jejího pláště, a tím dochází k výbuchovému účinku. [10] 

 

b) Nukleární 

Lze vyvolat dvěma způsoby a to buď štěpením, tedy dělením jádra atomů,                

nebo syntézou, při které se atomová jádra pod velkým tlakem spojují. [10] 

 

c) Chemický 

Způsobuje extrémně rychlá chemická reakce, při které dochází k extrémně rychlé 

změně skupenství tekuté nebo pevné chemické látky ne skupenství plynné. Celý proces 

této proměny trvá velice krátký časový úsek, řádově setiny vteřiny, doprovázený značně 

vysokými teplotami, tlakem, světelným a zvukovým efektem. Chemický výbuch                      

je charakteristický pro všechny výbušniny. [10] 

Z hlediska pyrotechniky je nejdůležitější chemický výbuch. Průběh chemických 

reakcí lze rozdělit  v závislosti na rychlosti děje na:  

- explosivní hoření (deflagraci), 

- přechod od hoření (deflagrace) do detonace, 



- detonace a 

- tepelný výbuch. 

 

Chemická výbušná přeměna má dominantní postavení v trhací technice 

a pyrotechnice, kde uvolněná energie se využívá na vykonání trhacích prací,                         

nebo na vyvolání světelných, nebo zvukových efektů. [13] 

 

5.1 Výbušné p řeměny 

Charakteristickou vlastností výbušné přeměny je její výbušná rychlost.                     

Mezi rychlostí výbuchu je velký rozdíl, který závisí nejen na druhu výbušné látky,              

nýbrž i na fyzikálních podmínkách a druhu roznětu iniciace. Měřítkem rychlosti výbušné 

přeměny je její lineární rychlost. Lineární rychlost výbuchu je poměr tloušťky vybuchlé 

výbušniny k času, za který došlo k výbušné přeměně vrstvy. Lineární rychlost výbuchu 

kolísá v širokých mezích od zlomku mm až do tisíce metrů za sekundu. 

Podle lineární rychlosti výbuchu a podle toho, jak vypadá rozložení tlaku při 

výbušné přeměně, se rozeznávají tři základní druhy výbuchu: 

 

a) Explozivní hoření (deflagrace) 

Probíhá-li výbušná přeměna tak pomalu, že plyny vzniklé při výbuchu stačí z místa 

výbuchu odtékat tak, že nenastává podstatné zvýšení tlaku v místě rozkladu, nazývá                   

se taková přeměna explozivní hoření. Při explozivním hoření panuje tedy stejný tlak                

ve výbušnině, na jejím povrchu i v plynech, které ji obklopují. Mají-li zplodiny výbuchu 

možnost unikat do okolí, nemění se tlak plynů ani s časem. Aby mohlo explozivní hoření 

probíhat, je nutné, aby lineární rychlost výbušné přeměny byla malá, řádu milimetrů                   

až stovek milimetrů za sekundu, aby vzniklé zplodiny výbuchu měly možnost uniknout 

z vrstvy, kde probíhá výbuchová reakce. [3] 

 

b) Přechod od hoření (deflagrace) do detonace 

Stoupne-li lineární rychlost hoření nad určitou mez, nestačí již zplodiny hoření 

unikat z místa výbuchu a hromadí se v reakční vrstvě, v níž následkem toho roste tlak. 



Protože se stoupajícím tlakem roste i rychlost výbušné reakce, roste postupně i lineární 

rychlost výbuchu. Přechod od hoření do detonace je charakterizován tím, že v místě 

výbuchu je tlak vyšší než tlak v okolí a že jeho lineární rychlost není stálá, ale mění                  

se s časem. Následkem zvýšeného tlaku v místě výbuchu se v prostředí vytváří tlakové 

vlny, takže se při této výbušné přeměně objevuje ničivý účinek a zvukový efekt. [3] 

 

c) Detonace 

Detonace je výbušná přeměna, která se šíří výbušninou vysokou a stálou rychlostí. 

Je to nejvyšší rychlost, kterou se může výbušná přeměna za daných podmínek látkou šířit. 

Při vysoké rychlosti výbuchu se v místě detonace hromadí velké množství plynů,                  

takže se vyvine detonační vlna, která se výbušninou šíří několika tisíc m.s-1.                   

Detonační rychlost je konstanta, která závisí především na druhu výbušniny a je pouze 

málo ovlivněna podmínkami výbuchu. Nejvyšší detonační rychlostí dosahují okolo             

10.000 m.s-1. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  Multifunk ční centrum 

Multifunkční – tedy víceúčelová centra rozšiřují a zkvalitňují nabídku občanské 

vybavenosti v daném objektu. Spojují komplexní nabídku zábavy a nákupu různého zboží 

různého sortimentu a relaxace včetně veškerých doprovodných služeb.  

Je to v podstatě soustava budov, ve kterých jsou jednotlivé maloobchody, které jsou 

propojeny cestami pro chůzi z jednoho maloobchodu do druhého. Součástí multifunkčních 

center jsou hypermarkety s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží 

pod jednou střechou s prodejní plochou větší než 2 500 metrů čtverečních.  

V multifunkčních centrech se zábavná pyrotechnika může prodávat, buď 

v kamenných obchodech, v hypermarketech (jako například TESCO, Kaufland, Globus, 

Albert), nebo prostřednictvím stánkového prodeje v atriích multifunkčních center. 

Kamenné prodejny zábavné pyrotechniky bývají v provozu celoročně a nabízejí pestrou 

škálu pyrotechnických výrobků. Stánkový prodej bývá v provozu většinou ke konci roku, 

kdy vrcholí veškeré vánoční přípravy a nákupy na Silvestra. Prodej zábavné pyrotechniky 

v hypermarketech je omezen jen na několik měsíců a to většinou od října do prosince,            

kdy je prodej tohoto zboží z důvodu oslav Nového roku velice výhodný. Po zbytek roku                   

je tento druh zboží z hlediska marketingu nezajímavý a proto bývá stažen z prodeje. 

V české republice není nijak omezena doba prodeje zábavné pyrotechniky 

v hypermarketech. Doba prodeje je pouze věc marketingu. 

Pro potřeby této diplomové práce se budeme zabývat riziky skladování zábavné 

pyrotechniky v multifunkčních centrech a to přímo v hypermarketech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  Skladování zábavné pyrotechniky  

Ke konci roku bývá v hypermarketech i jiných obchodních sítích volně v regálech 

dostupná zábavná pyrotechnika. Kontejnery raket, petard, výbušek, japonských sluncí, 

zažehovačů, bengálských ohňů, bouchacích kuliček s třaskavými, blikajícími či dýmovými 

efekty bývají často složené volně na zemi. Všechno vybalené z původních obalů                            

a s odkrytými stopinami, rakety jsou navíc naházené křížem krážem, takže míří do všech 

stran a vše je volně dostupné, aby si mohly stovky zákazníků vybrat. Kupující navíc                                 

od prodávajícího nedostane žádnou informaci, jak s raketami bezpečně zacházet.  

V jednom nejmenovaném velkoobchodě v Českých Budějovicích bylo v prosinci                  

u pokladen 12 kovových kontejnerů s raketami o rozměrech asi 1 x 1 m. Celkem                     

tedy 12 m3
 pyrotechnických výrobků uložených bez dozoru a protipožárního zabezpečení. 

Jejich výbuch by se dal přirovnat k výbuchu 50kg  letecké pumy. Došlo by doslova                   

ke katastrofě. Jedna jediná raketa by odpálila všechny ostatní a velkoobchod by lehl 

popelem i s lidmi uvnitř. Velkoobchody tak porušují předpisy o výbušninách a naplňují 

skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení. [12] 

Varovným případem je výbuch nejméně sta tun zábavné pyrotechniky 

v nizozemském pohraničním městě Enschede 13. května roku 2000. Státní vyšetřovací 

komise zjistila, že vše začalo malým požárem ve firmě S. E. Fireworks, který se rozšířil            

až do prostoru, kde se skladovala pyrotechnika dovezená z Číny. Vybuchující světlice 

přilákaly mnoho lidí, kteří netušili, že se v blízkosti jejich domů nachází sklad 

pyrotechniky. Následovaly mohutné řetězové detonace, které srovnaly okolí se zemí. 

Poničeno bylo 400 budov, 22 lidí zemřelo, 600 bylo zraněno a 2 000 rodin zůstalo                   

bez střechy nad hlavou. Celková škoda byla vyčíslena na půl miliardy dolarů. Zarážející je,            

že bylo takové množství munice skladováno pohromadě a navíc uprostřed hustě zalidněné 

čtvrti. Komise navíc zjistila, že nebyly dodržovány bezpečnostní předpisy. Pyrotechnika 

byla špatně skladována v kontejnerech, které neposkytovaly dostatečnou ochranu                   

před ohněm. Navíc byly špatně označeny krabice, zaměstnanci si proto mysleli,                        

že zacházejí s civilní pyrotechnikou. Přitom však šlo o profesionální explosiva. K výbuchu 

došlo v den, kdy teplota přesahovala 29 oC, a byla-li část prostředků uložená v plechových 

skladech, mohlo dojít k samovznícení. [12] 

 Pyrotechnické předměty jsou nebezpečné především výbuchem a požárem. 

Umístěné v prodejních nebo skladových prostorách hypermarketů, představují v případě 



požáru reálné nebezpečí. Značná dynamika rozvoje požáru, vznik nových lokálních 

ohnisek a intenzivní zakouření mohou ve velmi krátké době vytvořit životně nebezpečné 

prostředí jak pro návštěvníky těchto objektů, tak pro příslušníky zasahujících hasičských 

jednotek. Dalším nebezpečím pro lidi i hasiče je při výbuchu detonační destrukční vlna,         

při které hrozí ohrožení stavebních konstrukcí hypermarketu a následné zřícení budovy. 

Teplota vyvolaná v okamžiku detonace je vysoká. Dojde-li k výbuchu uvnitř budovy, 

v místech s hořlavými materiály nebo snadno zápalným prostředím, často vznikne požár. 

Výbuch či požár pyrotechnických výrobků v hypermarketech může vyvolat 

například manipulace s otevřeným ohněm, kouření, zapalování zábavné pyrotechniky 

v prodejních nebo skladových prostorách, poškození pyrotechnického výrobku při 

manipulaci, vysoká teplota  při skladování pyrotechnických výrobků, překročení 

povoleného množství pyrotechnických výrobků v prodejních nebo skladových prostorách.  

Vysokým rizikem je také samotný člověk, který důsledkem vyčerpání,                       

nebo neznalosti bezpečnostních předpisů může způsobit výbuch nebo požár 

pyrotechnických výrobků. 

Dalším rizikem je záměrně vyvolaný výbuch zábavné pyrotechniky při úmyslném 

útoku, či pomstě. Mohlo by to nastat, v případě, že by chtěl někdo vyvolat paniku,                  

nebo škodu např. v rámci konkurenčního boje. Záměrně vyvolaným útokem může být                          

i teroristický útok s cílem zastrašení lidí v hypermarketech multifunkčních center. 

Z důvodu vysoké hustoty lidí na jednom místě, může výbuch způsobit katastrofu. 

Nehledě na to, že v hypermarketech bývá spousta zboží jako například elektroniky, 

nábytku, oděvů či potravin jejíž zničením mohou vzniknout majiteli vysoké finanční ztráty. 

Abychom předešli ztrátám na životech a majetku, měli bychom rizika výbuchů 

minimalizovat na přijatelnou úroveň.  

 

 

 

 

 

 



8  Analýza rizik   

Obecný postup pro posuzování rizik je zahájen identifikací charakteristických 

nebezpečí a ohrožení při použití screningových metod k identifikaci charakteristických 

prvků a jejich verifikace. Následuje výběr vhodné metody s ohledem na procesní přístup              

a určení hranice akceptovatelnosti s ohledem na provázanost jednotlivých rizik.                       

Dále posuzování rizik zahrnuje charakteristické důsledky a jejich výpočet. Poté stanovení 

pravděpodobnosti a její výpočet včetně zohlednění sinergičnosti. Následuje stanovení 

rizika kvalitativní a kvantitativní metodou s ohledem na priority a účel. Výsledky jsou pak 

porovnány z hlediska akceptovatelnosti. Následuje návrh opatření na minimalizaci rizika 

na akceptovatelnou hranici. Riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje 

na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika               

(princip ALARA). [16] 

 

 

 

Obr.17 - Proces hodnocení rizik 

 

 



Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době                    

k dispozici řada metodik a softwarových nástrojů. Z hlediska žádoucího cíle hodnocení 

rizik je zapotřebí nejprve vyhodnotit, zda jsou splněny předpoklady dané metodiky,               

poté zhodnotit, zda údaje a data která jsou k dispozici mají vypovídací hodnotu z hlediska 

rizik, která sledujeme a zda jsou tato data použitelná u vybrané metodiky. Poté je možno 

provést výpočet. Interpretaci výsledků výpočtu lze provést pouze v rozsahu, který je určen 

předpoklady metody. Jednotlivé metody analýzy rizik jsou pomocným nástrojem 

posuzovatele rizika, který vychází také ze svých praktických zkušeností, statistických 

údajů a úsudku. [16] 

K analýze rizika výbuchů skladování zábavné pyrotechniky byla vybrána nejdříve 

metoda graficky analytického modelování rizik. Kriteriem při výběru vhodné metody 

modelování rizik byla přehlednost, dostupnost a možnost co nejlépe stanovit 

nejpravděpodobnější příčiny rizika výbuchu zábavné pyrotechniky uskladněné                           

v hypermarketech. Nejdříve byla proto aplikována metoda „rybí kostry“, tzv. Ishikawův 

diagram příčin a následků.  

K výpočtu rizika se pokusím aplikovat metodu (FMEA). Výsledky této analýzy 

budou vyhodnoceny „Paretovým principem 80/20“ a graficky znázorněny „Lorenzovou 

křivkou“. Výsledek této analýzy verifikuji metodou „souvztažnosti“. 

 

8.1 Ishikaw ův diagram  

Pro řešení složitějších systémů v oblasti bezpečnosti, lze jako pomůcku použít také 

diagram příčin a následků, tzv. Ishikawův diagram (obr.18), nazývaný také „diagram rybí 

kostry“. Diagram se tedy používá pro zjištění příčin určitého problému. Byl vyvinut 

profesorem Kaoru Ishikawou. Tato technika pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat 

možné příčiny problému. Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické 

znázornění zajišťuje přehled. Brání nezralým a částečným řešením, a ukazuje relativní 

důležitost a interakce mezi jednotlivými částmi problému. V diagramu jsou formou 

grafického znázornění analyzovány zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený 

problém (následek). Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. [16] 

 



Ishikawův diagram – Analýza skladování zábavné pyrotechniky z hlediska výbuchu 
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Obr.18 - Ishikawův diagram 



 

8.2 Analýza zp ůsobů a důsledk ů poruch  

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Modes and Effects Analysis) 

je systematický postup analýzy systému za účelem zajištění potenciálních způsobů poruch, 

jejich příčin a důsledků na technické parametry systému. [7] 

Principy analýzy FMEA mohou být aplikovány i mimo technický návrh. Postup 

analýzy FMEA lze aplikovat na výrobní nebo jakýkoliv jiný pracovní proces, jaký probíhá 

v nemocnicích, zdravotnických laboratořích, školských systémech či jinde. [7] 

Pro stanovení rizik výbuchů skladování zábavné pyrotechniky se pokusím aplikovat 

metodu způsobů a důsledků poruch (FMEA). Tato analýza identifikace nebezpečí                       

je založena na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů   

a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených selhání.  

 

Vychází se z výpočtu uvedeného ve vzorci (1): 

 

                                                R = P x N x H                                               (1) 

 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika                                                

                                            

   K výpočtu byly použity obecné parametry fiktivního hypermarketu s prodejem 

pyrotechnických výrobků dle podmínek běžných v České republice. 

 Výpočtem byla vybrána stěžejní rizika daného subsystému a jejich indexové 

hodnocení. Posuzována byla pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P, nebo MPR), 

který stanoví, pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého                          

až po téměř jistou a vysoce pravděpodobnou hrozbu. Dále se posuzuje závažnost následků 

(N), která stanoví riziko závažnosti z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví 

osob či životního prostředí. Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené škody                   



až po nejvyšší škody či ohrožení života. Posuzována byla také odhalitelnost rizika (H), 

určují jak rychle a jak snadno lze dané riziko či událost zjistit a odhalit v jejím počátku. 

Parametry metody FMEA jsou uvedeny níže v tabulce (č.1). Počet parametrů může být 

stanoven podle konkrétního řešeného problému a podmínek. V normě ČSN EN 60812 

techniky analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobů a důsledků poruch 

(FMEA) se pro průmysl využívá rozpětí 10 parametrů. Pro potřeby této práce jsem 

k analýze rizik skladování zábavné pyrotechniky použila pro přehlednost 5 níže uvedených 

hodnotících parametrů.  

 

Tabulka 1- Jednotlivé parametry metody FMEA 

R 

(MPR) 

Výsledná (porovnatelná) míra 

rizika 

N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností 

11-50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

  

Pomocí těchto hodnot je stanovena míra rizika (R) v intervalu  (0,125>. Hodnoty 

jednotlivých indexů v tabulce jsou ke zvýšení bezpečnosti lehce nadsazené. Hodnoty 

jednotlivých indexů jsou voleny reálně až lehce nadsazené, pro zpřísnění rizik a zvýšení 

bezpečnosti. Při konečném vyhodnocování míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, 

která určuje hranici rizika vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet byl 

proveden pomocí Paretova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven 

diagram a Lorenzova křivka. Výpočtem byly stanoveny všechny hodnoty míry rizika  (R)                

a jejich celková suma označena za 100 %. Jednotlivým rizikům pak bylo podle jejich 

bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, tedy kumulativní četnost. Procentuální 

vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších hodnot, až do celkového 



součtu 80 % byla vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. Pro nepřijatelná rizika navrhuji 

další opatření. Ostatní nebezpečí jsou vyhodnocena jako přijatelná. [16]                   

 

8.2.1 Označení a výpo čet jednotlivých rizik  

Tabulka 2 -  Označení  jednotlivých rizik vypočítaných metodou FMEA 

poř. 
číslo 
 

Událost P N H R Paretův princip 80/20 

1. 
Překročení povoleného množství při 
skladování 

4 4 4 64 11,35 

2. Poškození výrobku při manipulaci 4 4 4 64 11,35 

3. 
Skladování v blízkosti hořlavých a 
lehce zápalných látek 

3 5 4 60 10,64 

4. Prodej nelegalizovaných výrobků 3 5 4 60 10,64 
5. Nedodržení bezpečnostních předpisů 3 4 4 48 8,51 

6. 
Neodborná manipulace 
s pyrotechnickými výrobky 

3 4 4 48 8,51 

7. Teroristický útok 3 5 3 45 7,98 

8. 
Manipulace s otevřeným ohněm, 
kouření 

3 5 3 45 7,98 

9. Požár 3 5 2 30 5,32 
10. Selhání lidského faktoru 3 4 2 24 4,25 
11. Vysoká teplota při skladování 3 4 2 24 4,25 
12. Selhání protipožární detekční techniky 2 4 3 24 4,25 

13. 
Zapalování ve skladech a 
vystavovacích prostorech 

2 5 2 20 3,55 

14. Nepřiměřená vlhkost při skladování 2 2 2 8 1,42 

 

Míra tolerance rizika byla stanovena metodou Paretova principu 80/20. Výpočtem 

byla zjištěna hodnota R≥30, rizika s touto a vyšší hodnotou byla vyhodnocena jako 

nepřijatelná a byla pro ně stanovena nová opatření. 
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                                                                        Obr.19 – Grafický výstup analýzy 
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Obr. 18– Lorenzova křivka 



8.2.2 Vyhodnocení 

Vyhodnocením metody FMEA s použitím Paretova principu a Lorenzovy křivky,            

lze konstatovat, že nejvýznamnějšími riziky výbuchů zábavné pyrotechniky uskladněné            

v hypermarketech jsou: překročení povoleného množství při skladování, poškození 

výrobku při manipulaci, skladování v blízkosti hořlavých a lehce zápalných látek,               

prodej nelegalizovaných výrobků, nedodržení bezpečnostních předpisů, neodborná 

manipulace s pyrotechnickými výrobky, manipulace s otevřeným ohněm, kouření, 

teroristický útok a požár. 

 

8.3 Hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy jsem zvolila další metodu 

hodnocení rizika kterou je metoda souvztažnosti. Metoda slouží k hledání vazeb mezi 

zdroji rizik a objekty rizik. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. 

Tyto mohou být použity z předchozí analýzy. Dalším krokem následuje ohodnocení 

jednotlivých rizik a vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro tento účel 

byla sestavena tabulka s maticí. Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizika. 

Pokud se prvky (rizika) vzájemně ovlivní, zvolíme jedničku, v opačném případě zvolíme 

nulu. Nakonec jsou sečteny ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočteny 

koeficienty Kar a Kpr, což jsou procentní vyjádření počtu navázaných rizik Rb,                      

která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou uvedeny do tabulky,                         

která je výchozí pro grafické zpracování. Do grafu jsou zpracovány body z druhé tabulky                      

a následně jsou rozděleny do čtyř kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Tyto osy jsou 

vypočteny pomocí vzorců (2) a (3) na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. 

Vzniklé 4 kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik v matici jsou v tabulce č. 3 

 

K ar = [(∑ Kar / (x-1)] * 100                                                                            (2) 
 
K pr = [(∑ K rb / (x-1)] * 100                                                                            (3) 
 
 
 
 
 

 



Tabulka 3- Matice rizik provedená metodou souvztažnosti 
 

 Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
∑ 
K 
ar 

1 Překročení povoleného množství při 
skladování 

x 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

2 Poškození výrobku při manipulaci 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 

3 Skladování v blízkosti hořlavých a 
lehce zápalných látek 

1 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 9 

4 Prodej nelegalizovaných výrobků 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

5 Nedodržení bezpečnostních předpisů 1 1 1 1 x 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 

6 Neodborná manipulace 
s pyrotechnickými výrobky 

1 1 1 0 1 x 1 0 1 1 0 0 1 0 8 

7 Teroristický útok 1 1 1 0 0 1 x 1 1 0 0 0 1 0 7 

8 Manipulace s otevřeným ohněm, 
kouření 

1 1 1 0 1 1 1 x 1 1 1 0 0 0 9 

9 Požár 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 0 12 

10 Selhání lidského faktoru 1 1 1 1 1 1 0 1 1 x 0 0 0 0 8 

11 Vysoká teplota při skladování 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 x 1 1 0 9 

12 Selhání protipožární detekční 
techniky 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 x 1 0 3 

13 Zapalování ve skladech a 
vystavovacích prostorách 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 x 0 7 

14 Nepřiměřená vlhkost při skladování 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2 

 ∑ K pr 8 9 9 3 12 7 8 10 12 10 8 2 8 2  

 
 
 
Tabulka 4- Výpočet matice rizik 
 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K ar [%] x 59 69 69 59 85 62 59 69 92 62 69 23 59 15 

K pr [%] y 62 69 69 23 92 59 62 78 92 62 62 15 62 15 

 
 
Výpočet osy matice: 
 
O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%]                                               (4) 
 
O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s [%]                                                   (5) 
 
 
Osy matice: 
   O1= 38 % 

  O2= 38 % 



                   K ar min  =  15         Kpr min  = 15 
                   Kar max  =  92                  Kpr max = 92 
 

 

Podle vzorců (4) a (5) jsou vypočteny polohy os O1 = 38 % a O2 = 38 %                       

a zaneseny do grafu (obr.21).  
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Obr.21 - Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 

 

Tabulka 5 – Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 
I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II.oblast sekundárně nebezpečná rizika 
III.oblast žádná primárně nebezpečná oblast 
IV.oblast relativní bezpečnost 

 

Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného 

systému, tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Jsou to rizika číslo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 a  13 výše uvedené tabulky. Podle shora uvedené tabulky č. 3 jsou to: překročení 

O1 

O2 

I. oblast 

II. oblast 

III. oblast IV. oblast 



povoleného množství při skladování, poškození výrobku při manipulaci, skladování 

v blízkosti hořlavých a lehce zápalných látek, nedodržení bezpečnostních předpisů, 

neodborná manipulace s pyrotechnickými výrobky, teroristický útok, manipulace 

s otevřeným ohněm, kouření, požár, vysoká teplota při skladování, selhání lidského 

faktoru, zapalování ve skladech a vystavovacích prostorách. 

 

8.4 Výstupy analýz  

Porovnáním obou metod jsem došla k závěru, že nejvýznamnějšími riziky výbuchů 

zábavné pyrotechniky uskladněné v hypermarketech jsou: překročení povoleného množství 

při skladování, poškození výrobku při manipulaci, skladování v blízkosti hořlavých a lehce 

zápalných látek, nedodržení bezpečnostních předpisů, neodborná manipulace 

s pyrotechnickými výrobky, manipulace s otevřeným ohněm, kouření, teroristický útok                  

a požár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  Navrhovaná opat ření 

Podmínky pro uvedení pyrotechnických předmětů na trh upravuje zákon                      

č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále ČÚZZS) je pověřen dozorem nad tímto 

zákonem a vydává vždy po třech letech Certifikáty o typové zkoušce nebo opakovaném 

ověření (obr.22). Od r. 2003 má ČÚZZS pravomoc ukládat sankce také za porušení 

povinností stanovených prodejcům pyrotechniky zákonem o ochraně spotřebitele. 

 

 

           Obr.22 - Certifikát o typové zkoušce  

 

Pro prodej pyrotechnických předmětů platí zvláštní předpisy, které se řídí například 

občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem či zákonem o živnostenském podnikání. 

Podmínky prodeje zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní stanoví dále 

vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích                              

a zacházení s nimi, která upravuje zacházení s pyrotechnickými předměty, jejich zařazení           

do tříd nebezpečnosti, režim a omezení pro jejich používání.   

K odhalení prodeje nekvalitní či dokonce neověřené zábavné pyrotechniky může 

dojít při pravidelných kontrolách. Kontroly provádějí inspektoři úřadu v průběhu celého 



roku u výrobců a po dodání distributorům i před Silvestrem. Kontrolu podmínek prodeje 

provádí i Česká obchodní inspekce, Živnostenské úřady a hasiči, kontroly se zaměřují 

hlavně na to, jestli se na stáncích prodává pouze pyrotechnika I. třídy nebezpečnosti,              

jaké je množství skladovaného zboží a jak je oddělené od hořlavých předmětů. 

Pro prodejce, který prodává nekvalitní zábavnou pyrotechniku, může nedodržení 

podmínek prodeje znamenat vysokou pokutu. ČÚZZS ukládá pokuty podle § 22                            

odst. 1 písm. c) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva 

a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, prodejci, který prodává 

pyrotechniku, která nesplňuje podmínky uvádění na trh až do výše 1 000 000 Kč. 

 

9.1 Požadavky pro skladování a vystavování   

Podle vyhlášky č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi: 

- skladovat a vystavovat lze pyrotechnické výrobky jen v původních obalech výrobce 

tak, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C; 

- odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek tak, aby případným výbuchem                

nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob; 

- v prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány, se nesmí kouřit 

a manipulovat s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipožárními 

prostředky (tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle 

schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o požární 

prevenci); 

- ve skladovacích prostorách nebo v prostorách pro vystavení (prodej) se nesmí 

provádět jejich zapalování. 

 

9.2 Poškození pyrotechnického výrobku p ři manipulaci 

Obaly musí být vyrobeny tak, aby při obvyklém namáhání a při manipulaci, 

dopravě a skladování nedošlo k jejich samovolnému otevření ani poškození 

pyrotechnických výrobků. V žádném případě by se neměly skladovat poškozené výrobky. 

Z výrobku se nesmí nic sypat, a neměly by být pomačkané a polámané.                                

Obal pyrotechnického výrobku nesmí být poškozen a nesmí na povrchu vykazovat 



chemické reakce a změny (např. mokrý výrobek  po uschnutí může tzv. “vykvést“, na jeho 

povrchu se objeví chemické sloučeniny a předmět může být velice nebezpečný z hlediska 

zvětšení citlivosti na náraz, tření a statickou elektřinu. Poškozené výrobky se odvážejí               

na likvidaci, kterou provádějí odborné firmy k takovéto likvidaci způsobilé,                             

jejíž pracovníci mají příslušnou kvalifikaci odpalovače ohňostrojů, nebo pyrotechnika, 

v případě likvidace výbušných předmětů třídy IV. Nevhodným skladováním můžou                 

být poškozené ohňostrojné prostředky uvedeny v činnost.  

Materiál obalů a jejich uzávěrů nesmí vyvolávat takové reakce s pyrotechnickým 

předmětem, při nichž by nevznikaly výbušné, hořlavé, nebo jinak nebezpečné sloučeniny.   

Na přepravním obale musí být uveden výrobce, název pyrotechnického výrobku, hmotnost 

pyrotechnických složí, celková hmotnost balení, datum výroby a spotřební doba,                   

nebo datum, do kdy má být pyrotechnický výrobek spotřebován, a označení třídy                  

nebo podtřídy stupně nebezpečnosti. 

 

9.3 Prodej nelegalizovaných pyrotechnických výrobk ů 

Před uvedením do prodeje musí být každý pyrotechnický výrobek prozkoumán 

ČÚZZS, na základě přezkumu zařazen do příslušné třídy nebezpečnosti a je mu přidělena 

certifikační značka, která dokladuje schválení pyrotechnického výrobku do prodeje.  

Zkušební, neboli certifikační značka je udělena úřadem poté, kdy výrobce/dovozce 

splnil veškeré náležitosti pro uvedení výrobku na trh a typová zkouška prokázala jeho 

shodu s platnými předpisy. Tato značka musí být na obalu každého výrobku (obr.23). 

Značka je většinou součástí návodu k používání, který dále musí obsahovat název 

pyrotechnického výrobku, třídu nebezpečnosti, podrobný návod (v českém jazyce                 

nebo piktogramy) na manipulaci a odpálení, číslo schvalovacího protokolu, výrobce                      

nebo dovozce a spotřební dobu a měl by obsahovat i návod na likvidaci selhaných 

výrobků. Pokud obal pyrotechnického výrobku tyto náležitosti neobsahuje,                      

pak není schválen k prodeji! 

 



 

Obr.23 - Obal s návodem a certifikační značkou 

 

Certifikační značka je ve tvaru oválu se stylizovaným znakem lva, pod ním zkratka 

úřadu ČÚZZS s uvedením čísla certifikátu o typové zkoušce, za lomítkem poslední 

dvojčíslí roku vydání a třída stupně nebezpečnosti (obr.24). 

 

 

Obr.24  - Certifikačníí značka 

 

9.4 Neodborná manipulace s pyrotechnickými výrobky 

Pyrotechnické výrobky se mohou používat jen v souladu s návodem k používání. 

S pyrotechnickými výrobky musíme manipulovat tak, aby nedošlo k zapálení                              

a následnému požáru, nebo výbuchu. 



  Průkaz odpalovače ohňostrojů (obr.25) dokládá, že jmenovaný držitel může koupit                                

a manipulovat s pyrotechnickými předměty III. třídy nebezpečnosti a dále provádět 

ohňostroje a ohňostrojné práce s použitím pyrotechnických předmětů II a III třídy 

nebezpečnosti a výbušných předmětů IV. třídy nebezpečnosti.  

 

 

Obr.25 - Průkaz odpalovače ohňostrojů 

 

Pyrotechnické předměty musí být: 

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

zejména musí být zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení, 

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

zapalování. 

 

Časové pyrotechnické předměty  musí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí 

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

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

v nejmenším prodejním balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k používání 

v českém nebo slovenském jazyce, datem do kdy má být pyrotechnický předmět 

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

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



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

obsahovat též návod k ničení selhávek. [17] 

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

nebo v nejměnším prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k používání 

v českém nebo slovenském jazyce, označením výrobce nebo dovozce, třídou                          

nebo podtřídou stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení pyrotechnického 

předmětu k uvedení do oběhu. [17] 

Pyrotechnické slože v pyrotechnických předmětech nesmí být samozápalné                  

a mechanicky nebo chemicky znečištěny. Nesmí vykazovat chemické reakce a změny 

nepříznivě ovlivňující bezpečnosti při manipulaci, skladování a použití, a to ani v případě 

jejich uložení v nejmenším původním balení při teplotě 50 stupňů Celsia a po dobu                   

4 týdnů. Množství složí má vliv na stanovení maximálního povoleného množství 

skladovaných pyrotechnických předmětů v příručním skladu nebo vystavených                         

na prodejně. Ve stáncích nelze prodávat pyrotechnické předměty II. a III. třídy.  

 

Pyrotechnické předměty třídy II a III a podt řídy T1 se mohou skladovat: 

- v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg, které však nesmí obsahovat 

více než 20 kg pyrotechnických složí;  

- v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 

kg, které však nesmí obsahovat více než 69 kg pyrotechnických složí. 

 

9.5 Prodej a používání pyrotechnických p ředmětů 

Pyrotechnické předměty se mohou používat jen v souladu s návodem k používání. 

Musí se prodávat jen v původním balení výrobce. Pyrotechnické předměty třídy                           

I a podtřídy T0 mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to není v návodu               

k používání zakázáno. Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1 mohou                               

být prodávány jen osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty třídy III mohou                     

být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů, které je rovněž mohou 

používat. Při prodeji    je prodavač povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku. 



V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování 

pyrotechnických předmětů. Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji 

pyrotechnických předmětů třídy I a podtřídy T0. 

                 Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se nesmí používat                           

v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, 

nemocnic, dětských  zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních 

akcích. To neplatí pro pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T1, používané ve filmu, 

televizi a pro scénické a stolní salonní efekty. 

Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení             

se nevyžaduje stavební povolení. V praxi se můžeme setkat s několika základními typy 

prodeje pyrotechnických prostředků: 

- obchodní domy bez ohledu na sortiment, včetně hypermarketů (obr.26) - v těchto 

případech se hodnotí podmínky prodeje a skladování podle vyhlášky ČBÚ 174/1992 

Sb.; 

 

 

                                           Obr.26 – Prodej zábavné pyrotechniky v hypermarketech 

 

- stánkový prodej na volném prostranství - zde je nutné posoudit, zda ke zřízení 

daného stánku bylo vydáno stavební povolení (a zda mělo být vydáno) a zda jsou 

dodrženy požadavky vyhlášky ČBÚ; 

- stánkový prodej v atriích hypermarketů a jiných obchodních objektů (obr.27) - 

v těchto případech se hodnotí, zda je tento typ prodeje posouzen v požárně 



bezpečnostním řešení stavby a zda jsou tyto prostory posuzovány jako součást 

požárního úseku, např. prodejny nebo zda nejsou určeny jako prostory bez požárního 

rizika nebo s podstatně nižším požárním rizikem; 

 

 

                                  Obr.27 - Stánkový prodej zábavné pyrotechniky v atriích hypermarketů 

 

- samostatné prodejní jednotky, které jsou v požárně bezpečnostním řešení určeny 

jako samostatné požární úseky (obr.28) - v těchto případech je nutno posuzovat,                

zda požární riziko stanovené při uvedení provozní jednotky do trvalého užívání není 

zvýšeno požárním rizikem vyvolaným prodejem pyrotechnických předmětů (nahodilé 

požární zatížení je podstatně vyšší oproti požárnímu zatížení běžně prodávaného 

sortimentu). 

 

                             Obr.28 – Samostatná prodejní jednotka zábavné pyrotechniky 



9.6 Selhání lidského faktoru 

Vysoké riziko představuje selhání lidského faktoru v případě zaměstnanců prodejen             

a skladovacích prostor. Musíme mít pro tuto situaci připravená řešení, jako mít možnost 

okamžitě nahradit chybujícího pracovníka pozorným a chybujícího zaměstnance upozornit 

v čem selhal, případně jej znovu proškolit. 

 

9.7 Požár 

Pyrotechnické předměty jsou nebezpečné především požárem. Iniciace 

pyrotechnických výrobků v originálním balení (kartonech) není snadnou záležitostí.                     

Po zapálení pyrotechnických materiálů dochází zpravidla k dynamickému rozvoji hoření                 

za intenzivního vývinu kouře. Plamenné hoření je často doprovázeno vystřelováním 

hořících částic do značných vzdáleností (v extrémních případech až 30 m) a následným 

vznikem nových lokálních ohnisek požáru. Lze předpokládat, že při hoření těchto výrobků 

v uzavřeném prostoru dojde k jeho velmi rychlému zakouření a současně, z důvodu vzniku 

nových ohnisek, k velmi rychlému šíření požáru. Hoření je provázeno výraznými 

zvukovými efekty. [9] 

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů                  

je prodej pyrotechnických výrobků a jejich skladování klasifikováno jako činnost                          

se zvýšeným požárním nebezpečím, kde v případě vzniku požáru nejsou běžné podmínky 

pro zásah hasičů. 

Při vysokém počtu osob, které se obvykle v hypermarketech nachází je základním 

problémem požární ochrany, ochrana tak velkého počtu osob při vzniku požáru                             

a následném úniku. Největším nebezpečím pro lidi při požáru jsou zplodiny hoření,                

které se rychle šíří všemi otvory a netěsnostmi po budově. Proto je třeba důsledně dbát                     

na dodržování bezpečnostních předpisů a plnění povinností stanovených předpisy                      

o požární ochraně. Vzhledem ke značné členitosti a rozlehlosti prodejní plochy v těchto 

objektech je důležité  zejména viditelně označovat únikové cesty a zajistit jejich trvalou 

průchodnost. 

Každá prodejní místnost a příruční sklad musí být vybaven protipožárními 

prostředky, tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasícími přístroji.                           

U protipožárních zařízení je vhodné provádět pravidelné revize a u pracovníků opětovná 

školení z předpisů, popřípadě provádět namátkové kontroly jejich činnosti a pozornosti. 



Těžiště opatření musí proto ruku v ruce s preventivními opatřeními zaměřenými               

na předcházení vzniku požáru spočívat v: zákazu použití hořlavých materiálů 

produkujících  při hoření toxické zplodiny, vyloučení materiálů a konstrukcí umožňujících 

rychlé nebo skryté šíření požáru, důsledném oddělování prostorů požárně nebezpečných, 

správném návrhu únikových cest s přihlédnutím k panice, která může při požáru 

vypuknout, ochraně osob před účinky zplodin hoření návrhem odvodů kouře a tepla                    

a odvětráváním únikových cest, instalaci elektrické požární signalizace s vyvedením 

signálu k profesionálním zásahovým a záchranným jednotkám, přenesení povinnosti 

rychlého hasebního zásahu na automatická požárně bezpečnostní zařízení (Příloha 1.), 

vytvoření možností pro rychlý odchod lidí dále směrem od hořícího objektu, zaručení 

příjezdů a ploch pro ustavení požárních vozidel a vybudování zařízení pro provedení 

zásahu a zajištění bezpečnosti zasahujících jednotek, přijetí organizačních opatření požární 

ochrany. [2] 

 

9.8 Teroristický útok 

Terorismus znamená cílevědomé použití organizovaného násilí proti 

nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických, kriminálních nebo jiných cílů. 

Tyto cíle představují ve svých důsledcích ohrožení velkých skupin nebo celé společnosti            

a negativně se promítají do politických vztahů státu. Psychologický efekt, vyplývající 

z pocitu ohrožení, může ve společnosti vyvolat změnu postojů a vést ke vzniku krize               

na lokálních, státních i mezistátních úrovních. [11] 

Obecnou strategií teroristů je vykonávat násilné činy, vzbuzující pozornost,                  

vlády a světa. V uvedené strategii hrají životně důležitou roli sdělovací prostředky. 

Teroristické činy jsou ve zvyšující se míře násilnější a pozoruhodnější, aby se staly náplní 

zpravodajských titulků. Je třeba chápat, že oběti teroristy jsou zřídka jeho cílem.                

Cílem je nejčastěji všeobecná veřejnost a případně podnikatelský sektor. Výhružkami            

nebo spácháním extrémně násilného činu proti oběti se terorista snaží vyvolat strach 

v oběti a v cílovém subjektu. Souběžně s tím terorista buď skutečně nebo nepřímo vznáší 

požadavky jednotlivci, organizaci nebo vládě, která na ně musí nějakým způsobem 

reagovat. [11] 

Častou metodou, společnou většině teroristických skupin, je pumový útok                  

nebo žhářství. Bomba je populární zbraní, protože se dá vyrobit lacino a snadno,                       



má všestranné použití a po události je ji velmi obtížné identifikovat a vystopovat její 

původce. Žhářství bývá použito ke zničení a narušení důležitých cílů. Nejpopulárnější 

metodou zakládání požárů je použití časovaných zápalných prostředků, přenášených 

v cigaretové krabičce nebo v pouzdru na kazetový magnetofon. Dají se snadno schovat 

před zraky ostatních, po jejich uložení jsou obtížně detekovatelné. Výroba zápalných 

prostředků je stejně jako v případě bomb laciná a jednoduchá. 

Jako ochranu před terorismem bych navrhla komplexní ochranu objektu, vyžadující 

propojení klasické, technické, fyzické a režimové ochrany. Klasickou ochranu představují 

mechanické zábranné prostředky (MZP). Technickou ochranu reprezentují zejména 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektrická požární signalizace (EPS), 

systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV), systémy kontroly vstupu (SKV), 

přijímací poplachová centra (PPC) atd. Mechanické zábranné prostředky zdržují narušitele, 

elektronické systémy informují o narušiteli a nezbytnou součástí ochrany je včasný zásah 

fyzické ostrahy a zadržení narušitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Novelizace zákona o ov ěřování st řelných zbraní, st řeliva                     

a pyrotechnických p ředmětů 

Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace 

používání pyrotechnických výrobků. Regulací se rapidně snížil počet nehod souvisejících                  

s domácí výrobou zejména zábavné pyrotechniky. Rychle se rozšířily její dovozy nejdříve                

z evropských států – např. Německo, Dánsko, Francie. Později se firmy začaly obracet 

přímo na výrobce v Číně. 

Evropské státy regulují oblast pyrotechniky rovněž pomocí národních předpisů. 

Velkou nevýhodou je rozdílnost ustanovení těchto předpisů, která nutí výrobce, dovozce                

a distributory pyrotechniky k plnění rozdílných legislativních požadavků jednotlivých států 

Evropy. Jedním ze základních ustanovení svobod Evropského společenství je volný pohyb 

zboží. K tomu, aby toto bylo umožněno i v oblasti pyrotechnických výrobků,                         

byly sjednoceny pravidla pro uvádění pyrotechnických výrobků na trh Evropského 

společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES, o uvádění pyrotechnických 

výrobků na trh stanoví základní pravidla určená k dosažení volného pohybu 

pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany 

lidského zdraví, veřejného zabezpečení a ochrany bezpečnosti spotřebitelů, s ohledem              

na příslušná hlediska týkající se ochrany životního prostředí. 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES se pyrotechnické 

výrobky zařazují do těchto kategorií: 

a) Zábavná pyrotechnika 

1. Kategorie -12 let 

2. Kategorie -16 let 

3. Kategorie -18 let 

4. Kategorie – odborně způsobilá osoba 

 

b) Divadelní pyrotechnické výrobky 

T1  Kategorie – 18 let 

T2  Kategorie – odborně způsobilá osoba 



c) Ostatní pyrotechnické výrobky 

P1  Kategorie – 18 let 

P2  Kategorie – odborně způsobilá osoba [15] 

 

Od července 2010 by měla platit novela zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, která mimo jiné stanoví podmínky 

pro volný pohyb pyrotechniky v Evropské unii. Stanoví pravidla k dosažení volného 

pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu a současně zajistí vysokou úroveň 

ochrany lidského zdraví, ochranu a bezpečnost spotřebitelů. 

Transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES o uvádění 

pyrotechnických výrobků na trh se vyděluje systém uvádění pyrotechnických výrobků             

na trh od systému uvádění výbušnin. 

Nově se zavádí ověřování pyrotechnických výrobků formou posuzování shody. 

Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorie podle druhu použití nebo podle jejich 

účelu a stupně nebezpečnosti (včetně úrovně hluku). Pyrotechnické výrobky jsou na trh 

uváděny pouze tehdy, jsou-li opatřeny označením CE (obr.29) s identifikačním číslem 

oznámeného subjektu. 

 

 

          Obr.29 - Označení shody  

 

Dále se zavádí oznamovací povinnost Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva            

o kontrolovaných výrobcích představujících vážné riziko. Úřad bude povinen oznámit 

Ministerstvu průmyslu a obchodu, jaká opatření byla přijata vůči kontrolovanému výrobku, 



který představuje vážné riziko ohrožení oprávněného zájmu, nebo výrobku,                          

který je označen CE. 

S ohledem na různé transpoziční lhůty pro jednotlivé kategorie pyrotechnických 

výrobků při aplikaci směrnice 2007/23/ES do národního práva je nutné zachovat stávající 

systém ověřování pyrotechnických výrobků tříd I. a II. a III. podle zákona o střelných 

zbraních až do roku 2013. 

Nevýhodou novely zákona je, že se budou lidem prodávat pyrotechnické výrobky 

s větším obsahem výbušnin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Závěr 

Oslavy Silvestra a počátek Nového roku se pro většinu lidí neobejde                             

bez ohňostroje. Nakupování zábavné pyrotechniky je v posledních letech stále více 

populární a mnoho lidí jsou schopni za zboží tohoto sortimentu utratit tisíce, jen aby                

si mohli udělat svůj vlastní ohňostroj. Hypermarkety bývají koncem roku dostatečně 

zásobovány zbožím vybraných druhů zábavné pyrotechniky.  

Při skladování a prodeji zábavné pyrotechniky musí být dodržovány bezpečnostní 

předpisy. Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému 

ohrožení prodávajících i kupujících. Mnoha prodejců tuto skutečnost stále podceňuje 

nedodržováním bezpečnostních předpisů. Ve chvíli, kdy dojde k požáru nebo výbuchu               

je pozdě řešit otázku bezpečnosti prodeje a skladování zábavné pyrotechniky.   

Cílem diplomové práce bylo objasnit studium bezpečnosti při skladování zábavné 

pyrotechniky. Zhodnocením možných rizik a jejich provedenou analýzou jsem doporučila 

vhodná bezpečnostní opatření podle stávajících platných předpisů pro skladování                    

a uvádění zábavné pyrotechniky na trh. Je však nutno dodat, že druhů pyrotechnických 

předmětů je nesmírně mnoho, a proto jsem se zabývala zábavnou pyrotechnikou obecně. 

Diplomová práce byla doplněna obrázky souvisejícími s touto problematikou. 
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CCTV            systém uzavřených televizních okruhů 

ČBÚ               Český báňský úřad 

ČÚZZS          Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

EPS                elektrická požární signalizace 

MZP              mechanický zábranný prostředek 

PPC               přijímací poplachové centrum 

PZTS             poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SKV               systém kontroly vstupu 
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Příloha 1. – Požárně bezpečnostní zařízení  

Ovčačíková Naďa 

Rizika výbuchů zábavné pyrotechniky uskladněné v multifunkčních centrech 
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Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře 
 



  
 

Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře – pohled zevnitř 
 
 
 

 
 

Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře – pohled z venku 
 


