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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá riziky, které jsou spojeny se zábavní pyrotechnikou a 

prováděním ohňostrojných prací. Je zde popsán postup tvorby ohňostroje od volby odpaliště a 

bezpečnostního okruhu aţ po odpal a dohledávku. Cílem této práce je vytipovat riziková místa při 

zabezpečení dopravy pyrotechnických výrobků, při stanovení bezpečnostního okruhu a 

zabezpečení pracoviště odpalovačů ohňostrojů před provedením a po ukončení ohňostroje.  
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            This bachelor thesis deals with the risks which are connected with pyrotechnics and the 

manufacture of fireworks. It describes the process of creation from the choice of teeing-ground 

and the safety circle to the shoot and consequently the search. The aim of this thesis is to find risk 

places to secure the transport of the pyrotechnic products, to set the safety circle and to secure the 

pyrotechnicians' workplace before and after the firework itself.  
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1 Úvod 

Za kolébku ohňostrojů a zábavní pyrotechniky je povaţována Čína. Největší rozšíření 

ohňostrojů nastalo s objevem černého prachu. Na našem území došlo k největšímu rozmachu 

ohňostrojů pravděpodobně v době vlády Rudolfa II.  

Ohňostroje a výrobky zábavní pyrotechniky mají své místo na trhu i v moderní době, kdy 

slouţí ke zpestření zábavy v kaţdodenním ţivotě. Zábavní pyrotechnika v dnešní době slouţí 

k vytváření estetických záţitků, protoţe kaţdý z nás se rád podívá na umělecká díla pyrotechniků 

při ohňostroji. 

Odpalování ohňostrojů je nebezpečné a vyţaduje důkladnou přípravu a vybavení. Aby byl 

ohňostroj potěšením jak pro diváky, tak pro odpalovače, musí se při jeho přípravě dbát na 

důslednost a opatrnost. 

Cílem bakalářské práce je vytipovat riziková místa při zabezpečení dopravy a skladování 

pyrotechnických výrobků, při stanovení bezpečnostního okruhu a zabezpečení pracoviště 

odpalovačů ohňostrojů před provedením a po ukončení ohňostroje. 
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2 Výbuch 

          Výbuch lze 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. [1] 

          Výbuch se projevuje ve třech základních typech: 

a) mechanický 

b) nukleární 

c) chemický 

          Z hlediska pyrotechniky je nejdůleţitější chemický výbuch, který způsobuje extrémně 

rychlá chemická reakce, při které dochází k extrémně rychlé změně skupenství tekuté nebo pevné 

chemické látky na 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. [1] 

          Podle rychlosti chemické reakce můţeme výbuchy rozdělit na výbuchové (explozivní) 

hoření a detonaci. [1] 

a) Výbuchové (explozivní) hoření 

Je to druh chemického výbuchu, jehoţ výbuchová rychlost je menší neţ rychlost zvuku ve 

zplodinách výbuchového hoření za podmínek, které se při něm vytvoří. [1] 

b) Detonace 

Je to chemický výbuch, při němţ vzniká ve výbušnině detonační vlna pohybující se 

výbušnou rychlostí větší neţ je rychlost zvuku ve zplodinách výbuchu, které se při něm 

vytvoří. [1] 

2.1 Dělení výbušnin   

Podle způsobu vyvolání výbušné přeměny můţeme dělit výbušniny na:   

a) Přímé, které je nutné přivést k jejich typické výbuchové přeměně jednoduchým podnětem 
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b) Nepřímé, které můţeme přivést k výbuchu obvykle jen pomocí většího mnoţství energie, 

zpravidla výbuchem přímé výbušniny. [1] 

Dále můţeme výbušniny dělit podle vlastností na: 

a) Trhaviny 

Jsou to výbušniny, jejichţ hlavním typem výbušné přeměny je detonace. K vyvolání 

jejich detonace je nutné pouţít silného podnětu, například detonace jiné výbušniny. 

b) Třaskaviny 

Jsou to přímé výbušniny, které lze k výbuchu přivést poměrně slabým podnětem. 

Energicky jsou třaskaviny většinou chudé a mnoţství energie uvolněné při výbuchu 

zdánlivě neodpovídá jejich iniciační mohutnosti. Pro iniciační účinek je důleţitá energie, 

která je třaskavinou iniciované látce udělena a která je závislá na akceleraci výbušné 

přeměny třaskaviny. Pouţívají se k vyvolání detonace jiné výbušniny. 

c) Střeliviny 

Jsou to látky, které mají schopnost uvolňovat po iniciaci velké mnoţství plynů o vysokém 

tlaku a teplotě. 

d) Pyrotechnické sloţe 

Jsou to mechanické směsi chemických látek, ze kterých se chemickou přeměnou získávají 

pyrotechnické efekty. [1] 

Ve své práci jsem se zabývala především pyrotechnickými sloţemi, které jsou součástí 

ohňostrojných výrobků. 
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3 Pyrotechnika pro zábavné účely 

3.1 Klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky 

V oblasti pyrotechnických výrobků v současné době platí zároveň dva právní předpisy. 

Prvním z nich je vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

ve znění pozdějších změn a doplnění. Druhým právním předpisem vztahujícím se k této 

problematice je nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických poţadavcích na pyrotechnické 

výrobky a jejich uvádění na trh. 

 

3.1.1 Klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., 

Podle této vyhlášky se pyrotechnické předměty pro zábavné účely zařazují podle stupně 

nebezpečnosti do tříd I, II, III a IV. 

 

Pyrotechnické předměty třídy I 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse vice neţ 3 g všech          

pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

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

b) 0,0025 g třaskavého stříbra nebo, 

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

Pyrotechnické předměty patřící do této třídy jsou prskavky, pistolové kapsle, třaskavé 

bombóny a prouţky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňěpády, blikavky, malá ohnivá kola a 

fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety. [7] 

Pyrotechnické předměty třídy I mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to 

není v návodu k pouţívání zakázáno. 
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Pyrotechnické předměty třídy II 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse vice neţ 50 g všech          

pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

a) 0,4 g výbuškových sloţí nebo, 

b) 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce. 

Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse, vice neţ 20 g všech pyrotechnických sloţí, z 

toho nejvíce 10 g pro pyrotechnický efekt. 

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

splňují hmotnostní parametry pro třídu I. Pyrotechnickými předměty zařazenými do této třídy 

jsou téţ pyrotechnické sloţe dýmové a bengálské ohně. V jednom obalu smí být, nejvíce 3 kg 

těchto sloţí. 

Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým účinkem nesmí být odhozeny 

vice neţ 8 m z místa rozpadu, při tom jejich zbytky nesmí hořet nebo doutnat. 

Pyrotechnické předměty patřící do této třídy jsou římské svíce, fontány, gejzíry, 

minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové sloţe, 

barevné dýmy a bengálské ohně. [7] 

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

 

Pyrotechnické předměty třídy III 

Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse vice neţ 250 g všech          

pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

a) 50 g výbuškových sloţí nebo, 

b) 100 g volně sypaného černého střelného prachu ve výbuškách. 

Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse vice neţ 75 g všech druhů pyrotechnických sloţí 

z toho: 
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a) 20 g výbuškových sloţí nebo, 

b) 40 g volně sypaného černého prachu. 

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

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

a) celkové mnoţství pyrotechnických sloţí v sestaveném pyrotechnickém předmětu, smí být 

nejvíce 800 g, u ohněpádů 1200g, 

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

výbuškové sloţe 

Pyrotechnické předměty patřící do této třídy jsou male italské pumy, dělové rány, 

ohněpády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce. [7] 

Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací 

odpalovače ohňostrojů. 

 

Výbušné předměty třídy IV 

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

parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III. 

 Podle této vyhlášky jsou klasifikovány jako výbušné předměty, protoţe obsahují 

technologicky zpracované pyrotechnické sloţe a výbušniny. 

 Pyrotechnické předměty patřící do této třídy jsou létavice, dělové rány ohňostrojné, 

italské pumy a kulové pumy. [7] 

 

3.1.2 Klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky podle nařízení vlády č. 208/2010 Sb., 

 Podle tohoto nařízení vlády se pyrotechnické předměty pro zábavné účely dělí na 

kategorie 1, 2, 3 a 4. 
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Pyrotechnické předměty kategorie 1 

 Do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi male nebezpečí, má 

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

zábavní pyrotechniky určené k pouţití uvnitř obytných budov. 

Bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1 metr; podle charakteru pyrotechnického 

výrobku můţe být bezpečná vzdálenost kratší. Maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti 

nesmí překročit 120 dB. [8] 

Pyrotechnické předměty kategorie 1 mohou být prodávány nebo jinak poskytovány jen 

osobám starším 15 let. 

 

Pyrotechnické předměty kategorie 2 

Do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí, má 

nízkou úroveň hluku, a která je určená pro venkovní pouţití na omezených plochách. 

Bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 metrů; podle charakteru pyrotechnického 

výrobku můţe být bezpečná vzdálenost kratší. Maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti 

nesmí překročit 120 dB. [8] 

Pyrotechnické předměty kategorie 2 mohou být prodávány nebo jinak poskytovány jen 

osobám starším 18 let. 

 

Pyrotechnické předměty kategorie 3 

Do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, 

je určená na venkovní pouţití, na otevřených prostranstvích a jejíţ úroveň hluku nepoškozuje 

lidské zdraví. 
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Bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 metrů; podle charakteru pyrotechnického 

výrobku můţe být bezpečná vzdálenost kratší. Maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti 

nesmí překročit 120 dB. [8] 

Pyrotechnické předměty kategorie 3 mohou být prodávány nebo jinak poskytovány jen 

osobám starším 21 let. 

 

Pyrotechnické předměty kategorie 4 

Do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určená 

pro pouţiti pouze osobám s odbornou způsobilostí a jejíţ úroveň hluku nepoškozuje lidské 

zdraví. [8] 

Pyrotechnické předměty kategorie 4 mohou být prodávány, nebo jinak poskytovány jen 

osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. 

 

3.1.3 Porovnání současně platných předpisů 

V oblasti pyrotechnických výrobků budou aţ do roku 2013 platit, jak vyhláška ČBÚ č. 

174/1992 Sb., tak i nové nařízení vlády č. 208/2010 Sb. Oba právní předpisy mají svá pro i proti. 

 Nařízení vlády č. 208/2010 Sb. značně omezilo prodej výrobků spadajících do kategorie 

1, bývalé I.třídy, které nyní budou k dostání aţ od 15 let. Pro prodejce i zákazníky tím tyto 

výrobky přestávají být atraktivní. Prodejci nebudou mít důvod dováţet na příklad bouchací 

kuličky, protoţe ty si s největší pravděpodobností nenajdou své zákazníky. Otázkou zůstává jestli 

z hlediska bezpečnosti bylo takové omezení nutné. Ale protoţe všechny výrobky s výjimkou 

bouchacích kuliček je nutno nějakým způsobem iniciovat, myslím si, ţe toto opatření je vhodné. 

 Na druhou stanu nařízení vlády č. 208/2010 Sb. oproti vyhlášce ČBÚ č. 174/1992 Sb. 

značně uvolnilo dostupnost výrobků zařazených do kategorie 3, bývalé III. třídy. Podle vyhlášky 

ČBÚ č. 174/1992 Sb. směly být tyto výrobky dostupné jen na platný průkaz odpalovače 

ohňostrojů. Nyní podle nového nařízení vlády smějí být prodejné jiţ od 21 let. Coţ se jak pro 
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prodejce, tak pro zákazníky stává mnohem atraktivnější záleţitostí. Z hlediska bezpečnosti můţe 

mnohým toto rozhodnutí připadat sporné.  Ale protoţe výrobky jako pumy a jim podobné, které 

představují zvýšené riziko úrazu, mají být přesunuty do kategorie 4, tak by to nemuselo 

představovat větší problém. 

 

3.2 Právní předpisy vztahující se k zábavní pyrotechnice 

 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 poţární 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 poţadavky 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 pouţívání 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.; 

 Zákon č. 148/2010 Sb., kterým se mění 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 zákona č. 13/1998 Sb., 
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a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony; 

 Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických poţadavcích na pyrotechnické výrobky a 

jejich uvádění na trh; 

 

3.3 Pyrotechnické slože  

Pyrotechnické sloţe jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a jiných 

přídavných látek, jejich přeměnou se vyvolají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a 

pohybové účinky. 

 

3.3.1 Chemické látky používané v ohňostrojných výrobcích 

 

a) Okysličovadla 

Okysličovadla jsou pevné látky s vysokým obsahem kyslíku, který se snadno 

uvolňuje. V běţné ohňostrojné praxi se pouţívají:  

- Dusičnany- do světelných sloţí 

- Chlorečnany- do explozivních a světelných sloţí 

- chloristany  

- peroxidy kovů 

 

b) Hořlaviny 

Hořlavina musí hořet s kyslíkem okysličovadla a přitom uvolňovat tolik tepelné 

energie, aby stačila na ohřátí zbytků sloţe na zápalnou teplotu, a tím zajistila poţadovaný 

efekt. Jako hořlaviny se pouţívají látky organické i anorganické. Z anorganických do těchto 

látek patří práškové kovy jako hliník, hořčík, síra, fosfor, uhlík a další látky. Z organických 

látek se jako hořlavina pouţívá škrob, cukr, dřevěné piliny, práškové plastické hmoty, 

naftalen, antracen a jiné. 
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c) Pojidla 

Jsou to látky, které mají pojivý nebo lepivý účinek, jsou přidávány do sloţe jako 

pevné práškové látky nebo jako látky kapalné. K těmto účelům se pouţívají látky jako je síra, 

šelak, novolak, škrob, dextrin a jiné látky. 

 

d) Flegmatizátory 

Flegmatizátory jsou látky, které sniţují rychlost hoření a citlivost sloţe na náraz a 

tření. Jsou to hořlaviny, které ke svému hoření potřebují velké mnoţství kyslíku. K těmto 

účelům se pouţívají látky jako parafín, grafitový prášek, montánní vosk a jiné látky. 

 

e) Stabilizátory 

Stabilizátory jsou látky určené ke zvýšení chemické stability pyrotechnické sloţe. 

 

f) Látky barvící plamen 

Jsou látky, které slouţí ke zbarvení plamene. Určitý prvek vţdy vydává pouze určitou, 

stejnou barvu plamene. Mísením prvků nelze dosáhnout jakýchkoliv odstínů plamene. 

V pyrotechnice se pouţívají tyto prvky k barvení plamene: 

- Ţlutá-  dusičnan sodný, šťovnan sodný 

- Červená- dusičnan stroncnatý, 

- Zelená- dusičnan barnatý, chlorečnan barnatý, 

- Modrá- uhličitan měďný 

- Světle fialová- dusičnan draselný, draselné soli 

 

g) Látky vydávající dým 

      Jsou to látky vytvářející během hoření hustý dým. 
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3.3.2 Rozdělení pyrotechnických složí 

 

a) Slože světelné   

    Poţadovanou funkcí u světelných sloţí je, aby hořely barevným plamenem. Díky těmto 

sloţkám můţeme dosahovat těchto barev plamene: bílá, ţlutá, červená, zelená, modrá 

oranţová, fialová. 

Do výrobků se sloţe vkládají ve dvou formách. Ve formě sypké, například u 

bengálských ohňů, nebo v podobě tělísek. 

 

b) Slože jiskřivé 

     Jiskřivých sloţí je velké mnoţství a pouţívají se pro ohňostrojné, ale i jiné výrobky. 

Pouţívají se do pyrotechnických výrobků, jako jsou vánoční prskavky, římské svíce a 

jiných. 

 

c) Slože explozivně- akustické 

     Úkolem těchto sloţí je především vytvořit silný zvukový efekt. Ve výrobku se 

nacházejí v sypké formě, jestliţe slehnou například špatným skladováním, ztrácejí svou 

funkci. Obsahují práškový kov a silné okysličovadlo. Explozivní sloţe jsou velmi citlivé 

na mechanické a záţehové podněty. 

 

d) Slože dýmové  

    Poţadovanou funkcí těchto sloţí je vytvořit dým nebo kouř. Nesmí hořet plamenem, 

protoţe sloţ, pak vydává jen našedlý nebo bílý dým. Pouţívají se ve stavu sypkém nebo v 

podobě granulí. 

 

e) Slože hnací- výmetné 

    Pouţívají se k poháněni pyrotechnických výrobků, například do hnacích pouzder raket. 

Jsou vyráběny z jemného černého prachu, ke kterému se jako flegmatizátor přidává 

dřevěné uhlí. Sloţe jsou velmi citlivé na záţeh, tření a také navlhnutí. 
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f) Slože fonetické 

    Při hoření těchto sloţí se ozývá ostré syčení a pískání. Jsou velmi citlivé na náraz. 

 

g) Slože zpožďovací  

     Pouţívají se ke zpoţdění přenosu plamene. Jsou sestaveny z různých kombinací 

surovin podle pouţití a funkce zpoţdění. Podle sloţení jsou různě citlivé, ale vţdy jsou 

citlivé na plamen. 

 

3.4 Černý prach 

  Černý prach je nejstarší pyrotechnická sloţ, která se díky svým vlastnostem pouţívá 

dodnes. Byl objeven v Číně někdy kolem sedmého století. Od ostatních pyrotechnických sloţí se 

liší tím, ţe jeho rychlost hoření s tlakem stoupá. Při zapálení většího mnoţství černého prachu 

hoří, tato pyrotechnická sloţ explozivně. Pouţívá se pro výrobu stopin, jako nápalové sloţe pro 

světličky a jako výmetné náplně těles. 

  Sloţení černého prachu: 

 Dusičnan draselný 75% 

 Síra 10% 

 Dřevěné uhlí 15% 

 

Obr. 1.- Černý prach 
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4 Používané pyrotechnické výrobky 

Neţ je moţné pyrotechnický výrobek pouţít je nutné, aby byl schválen na základě 

prozkoumání, které provede Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Jestliţe je prokázána 

shoda s platnými předpisy můţe být výrobku udělena certifikační značka. 

Na kaţdém pyrotechnickém výrobku musí být štítek, na kterém je uveden název 

pyrotechnického výrobku, třída nebezpečnosti, návod v českém jazyce, certifikační značka, číslo 

schvalovacího protokolu, výrobce popřípadě dovozce, spotřební doba a návod na likvidaci při 

selhání výrobku. 

 

 

Obr. 2.- Návod k použití
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4.1 Kompakty 

            Kompakty jsou jedny z nejvíce pouţívaných pyrotechnických výrobků. Je to soustava 

malých moţdířů, které obsahují pyrosloţe a jsou vzájemně propojeny stopinou. Moţdíře jsou 

uloţeny vedle sebe v několika vrstvách. Po zaţehnutí stopiny dojde k odpálení jednotlivých 

moţdířů. 

 

 

Obr. 3- Efekty kompaktů 

 

Obr. 4.- Kompakty 
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4.1.1 Bezpečné používání kompaktu 

           Před odpálením kompaktu je nutné provést kontrolu, zda kompakt nejeví známky 

mechanického poškození. Pokud je kompakt poškozen nelze ho nikdy pouţít. Kompakt umístíme 

na nehořlavou podloţku tak, aby byl zajištěn proti převrhnutí, coţ zajistíme vhodnou aretací. Ústí 

moţdířů musí směřovat vţdy nahoru. Před zapálením je nutné sundat ochranou krytku zápalnice. 

Po zapálení je nutno, odstoupit do vzdálenosti minimálně 15 metrů. 

           V přípravné fázi a při odpalu je zakázáno se naklánět nad výmetnou část kompaktu. 

Odpalovač musí při přípravě i odpalování pouţívat ochranné pracovní pomůcky jako jsou 

ochranná přilba se štítem, koţené rukavice a předepsaný pracovní oděv. 

 

 

 

Obr. 5.- Nákres moždíře kompaktu 
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4.1.2 Bezpečnostní okruh 

             V bezpečnostním okruhu se nesmí nacházet osoby, budovy a snadno zápalné látky. 

Tabulka 1.- Bezpečné vzdálenosti 

RÁŢE 

BEZPEČNOSTNÍ 

OKRUH 

1" 70m 

1,2" 80m 

1,5" 90m 

2" 100m 

2,5" 120m 

 

4.2 Kulové pumy 

         Kulová puma je pyrotechnický výrobek, který je pouţíván k vyvolání výškového, 

světelného, popřípadě zvukového efektu v nevýbušném prostředí. Puma se skládá z výmetné 

části, efektové komory a komunikačního svodu. Puma se vkládá do moţdíře, který můţe být z 

plastového nebo kovového materiálu. Puma musí leţet na dně moţdíře, výmetnou částí směrem 

dolů. Zápalná šňůra musí být umístěna ven z moţdíře. 

  

Obr. 6.- Efekty kulových pum 
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Obr. 7.- Kulové pumy 

 

4.2.1 Bezpečné používání pum 

          K odpalování pum se můţe pouţívat pouze schválený typ moţdířů. Před iniciací je nutné 

sejmout papírovou krytku. Samotnou iniciaci pak provedeme schváleným elektrickým palníkem 

nebo pomocí pochodně.  

         Při přípravě odpalu je zakázáno se naklánět nad ústím moţdíře.  V přípravné fázi a při 

odpalu je zakázáno se naklánět nad výmetnou část moţdíře. Odpalovač musí při přípravě i 

odpalování pouţívat ochranné pracovní pomůcky jako jsou ochranná přilba se štítem, koţené 

rukavice a předepsaný pracovní oděv. 
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Obr. 8.- Nákres moždíře s kulovou pumou 

 

4.2.2 Bezpečnostní okruh 

          V bezpečnostním okruhu se nesmí nacházet osoby, budovy a snadno zápalné látky. 

 

Tabulka 2.- Bezpečné vzdálenosti 

RÁŢE 

BEZPEČNOSTNÍ 

OKRUH 

2" 60m 

3" 120m 

4" 150m 
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4.3 Římské svíce 

             Římská svíce je tvořena papírovou trubicí, ve které jsou uloţeny 3 aţ 20 kusů světlic, 

které jsou od sebe odděleny časovací sloţí. Po iniciaci jsou světlice postupně vystřelovány do 

výšky 5 aţ 60 metrů. 

 

Obr. 9.- Efekt římské svíce 

 

 

Obr. 10.- Římské svíce 
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4.3.1 Bezpečné používání římských svící 

            Před odpálením římské svíce je nutné provést kontrolu zda výmetník nejeví známky 

mechanického poškození. V případě poškození není moţné svíci pouţít. Je potřebné zajistit 

stabilitu, proto tubus římské svíce zasouváme do plastového moţdíře po celé jeho délce. Před 

iniciací je nutné sejmout papírovou krytku. Samotnou iniciaci pak provedeme schváleným 

elektrickým palníkem nebo pomocí pochodně.  

            V přípravné fázi a při odpalu je zakázáno se naklánět nad římskou svíci. Odpalovač musí 

při přípravě i odpalování pouţívat ochranné pracovní pomůcky jako jsou ochranná přilba se 

štítem, koţené rukavice a předepsaný pracovní oděv. 

 

 

Obr. 11.- Nákres římské svíce 
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4.3.2 Bezpečnostní okruh 

          V bezpečnostním okruhu se nesmí nacházet osoby, budovy a snadno zápalné látky. 

Tabulka 3.- Bezpečné vzdálenosti 

RÁŢE 

BEZPEČNOSTNÍ 

OKRUH 

1" 70m 

1,2" 80m 

1,5" 90m 

2" 100m 

2,5" 120m 

3" 150m 

 

4.4 Fontány 

          Fontány jsou tvořeny papírovým válcem, ve kterém je napěchovaná jiskřivá sloţ. Při 

hoření sloţ získává objem a srší do výšky. 

 

Obr. 12.- Efekty fontán 
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Obr. 13.- Fontány 

4.4.1 Bezpečné používání fontán 

          Fontánu postavíme na nehořlavou podloţku a stabilizujeme ji tak, aby nedošlo k jejímu 

převrácení. Iniciujeme zápalnici a odstoupíme do vzdálenosti minimálně 15 metrů. Po 3 aţ 6 

sekundách by mělo dojít k světelnému efektu aţ do výše 7 metru. 

          V přípravné fázi a při odpalu je zakázáno se naklánět nad fontánu. Odpalovač musí při 

přípravě i odpalování pouţívat ochranné pracovní pomůcky jako jsou ochranná přilba se štítem, 

koţené rukavice a předepsaný pracovní oděv. 

Obr. 14.- Nákres fontán 
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4.4.2 Bezpečnostní okruh 

          V bezpečnostním okruhu se nesmí nacházet osoby, budovy a snadno zápalné látky. 

Tabulka 4.- Bezpečné vzdálenosti 

KATEGORIE 

 

BEZPEČNOSTNÍ 

OKRUH 

1 1m 

2 8m 

3 15m 

 

 

4.5 Správný způsob ničení v případě selhání pyrotechnických výrobků 

          V případě selhání nikdy nenahlíţíme do výmetné části fontány. Nejméně po dobu 20 minut 

necháme fontánu v klidu, poté ponoříme výrobek na 48 hodin do vody. Jako ochranný osobní 

pracovní prostředek je vhodné pouţít koţené rukavice. Po uplynutí stanovené lhůty 48 hodin 

zakopeme výrobek do vlhké zeminy. 
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5 Popis a zabezpečení tvorby ohňostroje 

       Před zahájením ohňostrojné práce dojde k obhlídce bezpečnostního prostoru a jeho vymezení 

páskami. Stanoví se manipulační prostor, který se rovněţ vytýčí. Následně jsou převezeny 

pyrotechnické výrobky a umístěny do manipulačního prostoru, kde dochází k jejich přípravě a 

propojení. 

           Pokud chceme provádět ohňostroje s přítomností pyrotechnických výrobků IV. třídy 

nebezpečnosti potřebujeme k tomu povolení Českého báňského úřadu. K ohňostroji musí být 

vypracován technologický postup, ve kterém musí být uvedeno, kde a kdy se daný ohňostroj 

bude odpalovat. Také zde musí být uvedeno, kdo ohňostroj pořádá a kdo zastává funkci 

vedoucího odpalovače. (viz. příloha č. 1) 

          Při odpalování ohňostroje, kde jsou pouţity výrobky IV. třídy nebezpečnosti, je dána 

ohlašovací povinnost. Pořádání takového ohňostroje musí být ohlášeno Hasičskému záchrannému 

sboru a Městské policii.  

 

5.1 Příprava ohňostrojných prací 

5.1.1 Odpaliště 

          Je to prostor, ze kterého se pyrotechnické výrobky odpalují. Jeho velikost je dána skladbou 

a počtem výrobků. Od diváků musí být oddělen bezpečnostním okruhem. Při výběru odpaliště 

bereme zřetel na blízkost obytných domů a pozemních komunikací, aby tlakovou vlnou nebo 

dopadem hořících částí nedošlo ke škodám a na majetku a zdraví. Při výběru vhodného odpaliště 

musí být přítomen odpovědný pořadatel a vedoucí odpalovač. 

          Prostor odpaliště musí být po celou dobu montáţe, odpálení a úklidu, včetně dohledávky a 

zničení zbytků zajištěn vůči jakémukoliv pohybu nepovolaných osob. Zajištění prostoru je 

povinností pořádající sloţky. 
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5.1.2 Bezpečnostní okruh 

          Je to vzdálenost, která zaručuje bezpečné provedení ohňostrojných prací a která musí být 

vytýčená od odpaliště k divákům. V bezpečnostním okruhu se nesmí nacházet snadno hořlavé a 

výbušné předměty, budovy a nesmí se v něm pohybovat nepovolané osoby. Bezpečnostní okruh 

musí být vyklizen nejpozději 30 minut před zahájením odpalování pyrotechnických výrobků. 

          Velikost bezpečnostního okruhu je daná druhem a počtem odpalovaných výrobků, terénem 

a povětrnostními podmínkami v době ohňostrojných prací. 

Tabulka 5.- Bezpečnostní okruhy 

TYP VÝROBKU 

BEZPEČNOSTNÍ 

OKRUH 

přízemní výrobky 10-30m 

explosivní výrobky 50m 

vysokoletné výrobky 300-500m 

 

5.1.3 Přeprava pyrotechnických výrobků 

          Pyrotechnické výrobky se mohou přepravovat jen v předepsaných uzavřených obalech 

s vyznačeným způsobem manipulace. Obaly musí být na dopravním prostředku uloţeny tak, aby 

se nemohly pohybovat, naráţet na sebe ani spadnout na zem. [7] 

          Pouţití ohně nebo otevřeného plamene je zakázáno ve vozidlech přepravujících 

pyrotechnické předměty, v jejich blízkosti, jakoţ i v době nakládky a vykládky těchto předmětů. 

          Pro přepravu pyrotechnických předmětů platí zvláštní předpisy a mezinárodní smlouvy a 

dohody. [7] 

          Přeprava a manipulace s pyrotechnickými výrobky musí být v souladu s evropskou 

dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. 
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5.2 Montáž a odpalování pyrotechnických výrobků 

          Vedoucí odpalovač před samotnou montáţí pyrotechnických výrobků všechny výrobky, 

které mají být odpáleny, překontroluje, zda jsou v pouţitelném technickém stavu. Výrobky, které 

neodpovídají technické pouţitelnosti, musí vyřadit.  

          Montáţní práce se provádějí na odpališti a v manipulačním prostoru. Největší nebezpečí 

představují kulové pumy, proto je nutné u jejich nabíjení obzvlášť dbát na správné provedení. 

Puma musí být do moţdíře zasunuta výmetem směrem dolů, jinak hrozí roztrţení moţdíře. Čímţ, 

jednak nedojde k poţadovanému efektu a zároveň hrozí nebezpečí závaţného úrazu odpalovače. 

Proto je vhodné, aby tuto operaci prováděli alespoň dva odpalovači, aby byla zajištěna vzájemná 

kontrola. 

         Dalším poměrně nebezpečným výrobkem jsou vysokoletné rakety, kdy je velmi nutné dbát 

na správnou instalaci, aby nedošlo ke zlomení nebo poškození stabilizační tyče. 

Operační plocha 

 

 

Obr. 15.- Schéma manipulačního prostoru 
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         V odpališti a zároveň v bezpečnostním prostoru je vhodné instalovat pumy co moţná 

nejdále od diváků, protoţe představují zvýšené nebezpečí. Dále pak montujeme kompakty a 

fontány. 

          Velikost bezpečnostního okruhu volíme podle druhu pyrotechnických výrobků a jejich 

klasifikace. Obvykle to bývá 300 aţ 500 m. Bezpečnostní okruh musí být od diváků vhodným 

způsobem oddělen. 

 

5.2.1 Odpalování ohňostroje    

           Po montáţi následuje odpálení ohňostroje. Odpálení můţe být provedeno přímým 

plamenem nebo elektrickým roznětem, případně můţe být odpálení řízeno pomocí počítače. 

 

a) Odpálení přímým plamenem 

           K odpálení přímým plamenem se pouţívají pyrotechnické zápalky, pyrotechnické 

zapalovače a pochodně. 

          Zapalovací zařízení musí být při pouţití za běţných, předvídatelných podmínek 

schopna spolehlivé iniciace. Musí mít dostatečnou iniciační schopnost a musí být chráněná 

před elektrostatickým výbojem. 

          Tento druh odpalu se pouţívá především u menších ohňostrojů, které nejsou příliš 

náročné na odpal, a není u nich přítomné velké mnoţství pyrotechnických výrobků. 

         Z hlediska bezpečnosti je to rizikovější záleţitost, protoţe odpalovač je v přímém 

kontaktu s pyrotechnickými výrobky. Je nutné, aby postupoval s největší moţnou opatrností a 

dbal na bezpečnostní zásady. Odpalovač musí být vybaven osobními ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou ochranná přilba se štítem, koţené rukavice a předepsaný pracovní 

oděv. Nutné je také dbát na ochranu sluchu a dodrţování předepsaných odstupů. 
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          Zapálení pochodně je nutné provést ve vytyčeném prostoru, který je od instalovaných 

výrobků vzdálen alespoň 1,5 metru. Odpalovač vede odpal tak, aby postupoval proti dosud 

zapáleným výrobků. Nikdy ne po směru. 

 

Obr. 16.- Pochodeň 

b) Odpálení elektrickým roznětem 

          K odpálení elektrickým roznětem se pouţívá elektrický palník s pouţitím elektrického 

odpalovacího zařízení. Tato metoda odpálení se pouţívá při větším mnoţství výbušných 

předmětů.  

          Elektrické palníky musí být za běţných podmínek skladování a pouţití chráněny před 

elektromagnetickými poli. Přívodní vodiče elektrických palníků musí být dostatečně 

izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotném palníku musí odpovídat 

předpokládanému pouţití. 

          Tento druh odpalu se pouţívá především u velkých ohňostrojů, kde je přítomno velké 

mnoţství pyrotechnických výrobků, a u kterých nelze pouţít ruční odpal jak z technických 

tak z bezpečnostních důvodů. Odpal elektrickým roznětem je náročný jak na technické 

provedení, tak na čas z důvodu vzájemného propojování výrobků s odpalovacím zařízením. 

           Tento druh odpalu se jeví bezpečnější, protoţe odpalovač není při odpalu v přímém 

kontaktu s výrobky. Odpalovací pult je vybaven bezpečnostními spínači, které umoţňují 

v případě potřeby přerušit odpalování. Ale i u tohoto druhu odpalu je nutné pouţívat osobní 

ochranné pracovní pomůcky a dbát na ochranu sluchu. 
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Obr. 17.- Odpalovací pult 

c) Odpal řízený počítačem 

          Jde o odpálení elektrickým roznětem, které je řízené pomocí počítače. Jde především o 

to, aby došlo k dokonalému sladění efektů pyrotechnických výrobků s hudbou, která 

ohňostroj doprovází. 

          I při odpalu pomocí počítače jsou přítomny bezpečnostní prvky, které umoţňují 

v případě potřeby odpal zastavit. Tyto bezpečnostní prvky jsou součástí programu, který 

umoţňuje odpal provádět. 

5.3 Činnost po odpálení 

          Po ukončení odpalování provedou odpalovači prohlídku všech odpalovacích pomůcek. 

Prohlídka se provádí za pouţití ručních svítilen, nikdy se k těmto účelům nesmí pouţívat zdroje 

otevřeného ohně. Odpalovači musí být při této činnosti chránění osobními ochrannými 
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pracovními pomůckami. Všechny selhané pyrotechnické výrobky musí být sneseny na předem 

určené místo a provedena jejich likvidace. Následně se provede dohledávka v místě odpaliště a 

vymezeném bezpečnostním prostoru. 

          Další den ráno se provádí konečná dohledávka, kdy dochází k likvidaci všech zbytků a 

obalů. 

          O předání prostoru do veřejného uţívání sepisuje vedoucí odpalovač předávací protokol, ve 

kterém je uvedeno, ţe bezpečnostní prostor byl shledán bez závad a veškeré zbytky 

pyrotechnických výrobku byly dohledány. 
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6 Činnost odpalovačů a jejich bezpečnost 

6.1 Činnost vedoucího odpalovače 

          Pro kaţdý ohňostroj se musí určit vedoucí odpalovač ohňostroje, který vypracovává 

dokumentaci, řídí přípravu, odpalování a úklid po ohňostroji, likvidaci selhávek a koordinuje 

práci ostatních odpalovačů ohňostroje. V dokumentaci se musí určit bezpečnostní okruh, 

odpaliště, ohňostrojné prostředky, které se mají pouţít a bezpečnostní opatření. [6] 

         Vedoucí odpalovač ohňostroje odpovídá za bezpečnost při přípravě a provedení ohňostroje 

a určí podmínky k zajištění bezpečnosti všech odpalovačů ohňostrojů a k ochraně osob a majetku 

v prostoru, který je ohroţen odpalováním ohňostroje, pádem odpálených ohňostrojných 

prostředků nebo jejich zbytků. [6] 

          Před odpálením musí vedoucí odpalovač seznámit kaţdého odpalovače s úkoly a 

povinnostmi, které bude plnit při odpalování. Určí odpalovačům přesný postup jejich činností a 

dobu trvání odpalování. Dále určí signály k zahájení a ukončení odpalování. 

          Vedoucí odpalovač dbá na to, aby všichni odpalovači byli vybaveni osobními ochrannými 

pracovními pomůckami k zajištění jejich osobní bezpečnosti. Před zahájením samotného 

odpalování poučí všechny přítomné odpalovače o zásadách bezpečného chování a zvýšené 

opatrnosti při odpalování. 

          Po ukončení odpalování zjistí vedoucí odpalovač zdravotní stav všech odpalovačů. Pokud 

dojde i k malému zranění zajistí okamţité ošetření. 

 

6.2 Bezpečnost odpalovačů 

          Pracoviště odpalovačů ohňostrojů musí být při odpalování pod stálým dohledem vedoucího 

odpalovače ohňostrojů nebo jím pověřeného odpalovače. 

       Při dopravě, skladování, přípravě a kontrole ohňostrojných prostředků se nesmí pouţívat 

otevřený oheň. 
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          K montáţi, odpálení a úklidu pyrotechnických výrobků nesmí být připuštěny osoby, které 

nejsou drţiteli průkazu odpalovače ohňostrojů a které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek. 

           Odpalovač musí při přípravě i odpalování pouţívat ochranné pracovní pomůcky jako jsou 

ochranná přilba se štítem, koţené rukavice a předepsaný pracovní oděv. 

         Po ukončení ohňostroje se musí provést prohlídka odpalovacích zařízení, odpaliště a 

ohroţeného prostoru a jejich vyčištění od selhávek a nedopalků. Nalezené neodpálené, selhané a 

nedohořené zbytky ohňostrojných prostředků, popřípadě jiných pyrotechnických výrobků a jejich 

součástí se musí po ukončení prohlídky bezodkladně zničit. Zničení provede vedoucí odpalovač 

ohňostrojů nebo jím pověřený odpalovač a o jejich zničení pořídí záznam. [6] 
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7 Analýza a hodnocení rizik 

Obecný postup pro posuzování rizik je zahájen identifikací charakteristických nebezpečí a 

ohroţení při pouţití screeningových 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 synergičnosti. 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 sniţovat aţ na 

takovou úroveň, kdy se výdaje na sníţení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným 

omezením rizika (princip ALARA). [3] 

7.1 Ishikawův diagram 

          Ishikawův diagram je metoda, kterou také nazýváme jako diagram příčin a následků nebo 

diagram rybí kosti. Pojmenovaní diagram obdrţel podle svého objevitele profesora Kaora 

Ishikawy.  Pouţívá se pro identifikaci všech moţných příčin problémů. 

          Tato metoda je zaloţena na principu, ţe kaţdý následek má svou příčinu. Cílem metody je 

určit nejpravděpodobnější příčiny problémů. Pro lepší přehled a snazší nalezení řešení problémů 

se příčiny zaznamenávají do diagramu (Obr.18). 
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Obr. 18.- Ishikawův diagram



 

 

36 

 

7.2 Analýza příčin poruch a jejich následků FMEA 

Analýza příčin poruch a jejich následků je významnou metodu pro identifikaci nebezpečí. 

Postup je zaloţen na systematickém prověřování činností s cílem odhalit moţné poruchy, jejich 

příčiny a následky. Metodicky se vychází spíše z jednotlivých prvků systému, neţ z procesních 

parametrů systému. 

Cílem studie metodou FMEA je odhalit takové poruchy, které mají závaţný vliv na 

bezpečnost a provozování systému. [11] 

 Tato metoda analýzy vyuţívá ke svému hodnocení vzorec : 

R = P x N x H                                                 

R – riziko 

P – pravděpodobnost rizika 

N – míra závaţnosti následků 

H – míra odhalitelnosti rizika 

Tabulka 6.- Parametry pro určení analýzy 

P 
PRAVDĚPODOBNOST 

VZNIKU N ZÁVAŽNOST H ODHALITELNOST 

1 nepravděpodobná 1 minimální 1 
velmi snadno 
odhalitelné 

2 
minimálně 

pravděpodobná 2 velmi malá 2 snadno odhalitelné 

3 pravděpodobná 3 malá 3 odhalitelné 

4 velmi pravděpodobná 4 vysoká 4 těžko odhalitelné 

5 vysoce pravděpodobná 5 velmi vysoká 5 neodhalitelné 

 

Tuto metodu jsem si vybrala proto, abych mohla objektivně zhodnotit rizikovost 

ohňostrojných prací. Pro další vyhodnocení analýzy jsem pouţila Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky. Podle Paretova diagramu se příčiny řadí v diagramu za sebou v takovém pořadí, jak velké 

mnoţství následků způsobují. Lorenzova křivka nám poté ukazuje procentuální zastoupení 

jednotlivých rizik.
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Tabulka 7.-  Analýza metodou FMEA 

 

 Riziko 
 

Pravděpodobnost 
vzniku 

 
 

Závažnost 
 

Odhalitelnost 
 

Rizikové 
číslo 

 

Četnost 
 

Četnost (%) 
 

Kumulativní 
četnost (%) 

 

1 Selhání výrobku 
 

3 5 4 60 60 22.05 

 

22.05 

 

2 Nevhodně zvolený 
bezpečnostní okruh 
 

3 5 3 45 45 16.54 

 

38.60 

 

3 Chybná montáž výrobků 
 

3 5 3 45 45 16.54 

 

55.14 

 

4 Použití poškozeného 
výrobku 
 

3 5 3 45 45 16.54 

 

71.69 

 

5 Selhání odpalovacího 
zařízení 
 

2 3 3 27 27 9.92 

 

81.61 

 

6 Nevhodně uložené výrobky  3 3 2 18 18 6.61 

 

88.23 

 

7 Nedodržení bezpečnostních 
předpisů během nakládky 
 

2 4 2 16 16 5.88 

 

94.11 

 

8 Neprovedení dohledávky 
 

2 4 2 16 16 5,88 100 
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Obr. 19.- Paretův diagram
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7.3 Vyhodnocení analýzy 

K analýze jsem vyuţila Ishikawův diagram, pomocí kterého jsem odhadla rizika spojená 

s tvorbou ohňostroje. Poté jsem určila míru těchto rizik pomocí analytické metody FMEA. Došla 

jsem k závěru, ţe největší rizika ohroţující bezpečnou práci při tvorbě ohňostrojů jsou: 

- selhání výrobků 

- pouţití poškozených výrobků 

- nevhodně zvolený bezpečnostní okruh 

- chybná montáţ výrobků, 

- selhání odpalovacího zařízení 

- nevhodně uloţené výrobky  

- nedodrţení bezpečnostních předpisů během nakládky 

- neprovedení, nebo nedostatečné provedení dohledávky 
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8 Navrhovaná opatření 

8.1 Nakládání a přeprava pyrotechnických výrobků 

 Přeprava a manipulace s pyrotechnickými výrobky musí být v souladu s evropskou 

dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. 

 Řidič a osoby účastnící se přepravy musí být proškoleni v souladu s činnostmi a úkoly, 

které mají provádět. Dále musí být upozorněni na veškerá rizika a nebezpečí, které představuje 

přeprava pyrotechnických výrobků. O tomto školení musí být proveden záznam. 

          Při nakládce výrobků musí osoba provádějící tuto činnost postupovat co moţná 

nejopatrněji. Jiţ během nakládání je potřeba kontrolovat, zda některý z výrobků nemá poškozený 

obal, nebo nejeví jiné známky poškození. Je přísně zakázáno při manipulaci s pyrotechnickými 

výrobky kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm. 

 Kaţdý přepravovaný kus musí být označen UN kódem, který odpovídá přepravovanému 

pyrotechnickému výrobku a předepsanými bezpečnostními značkami. Vozidlo přepravující 

pyrotechnické výrobky musí být označeno bezpečnostními značkami ve tvaru čtverce 

postaveného na hranu, které jsou umístěny po obou bočních stranách a na straně zadní. Na přední 

a zadní straně vozidla musí být označení výstraţnou identifikační tabulí, která má tvar obdélníku. 

Výstraţná tabule má oranţovou barvu a je černě orámovaná. 

 

 

Obr. 20.- Značení dle ADR 
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 Pro přepravu musí být vypracovány doklady, jako jsou povolení pro přepravu 

nebezpečných látek, osvědčení způsobilosti řidiče pro přepravu nebezpečných látek a osvědčení, 

ţe dané vozidlo odpovídá poţadavkům pro ADR.  

V kabině řidiče musí být pokyny, které obsahují: 

a) vlastnosti látek 

b) informace o zatřídění přepravovaného pyrotechnického výrobku 

c) nutnost pouţití OOPP 

d) informace a opatření při vzniku poţáru 

e) pokyny pro první pomoc 

f) opatření při poškození obalů 

Kaţdé vozidlo musí být vybaveno alespoň jedním hasícím přístrojem o hmotnosti 2 kg 

s příslušnou hasební látkou. Druhým hasícím přístrojem o hmotnosti 6 kg pro hašení brzd, 

pneumatik či nákladu. 

 

8.2 Příprava ohňostroje 

 Odpaliště a bezpečnostní okruh by se měl volit hned po výběru pyrotechnických výrobků, 

které budou pouţity k ohňostroji. Bezpečnostní okruh musí být vytyčen ještě před dopravením 

pyrotechnických výrobků. Při určení rozměrů by se vţdy měl brát ohled na bezpečnost diváků, a 

proto bychom se měli přiklánět k větším vzdálenostem. 

 Vytýčení by mělo být provedeno bezpečnostní páskou po celém jeho obvodu a označeno 

tabulkami se zákazem vstupu. Abychom zamezili vniku nepovolaných osob, měli bychom zajistit 

bezpečnostní hlídku, která také zabezpečí vyklizení ohroţeného prostoru nejméně 30 minut před 

odpálením ohňostroje. 

 Montáţ a nabíjení pyrotechnických výrobků by měli provádět na jednom úseku dva 

odpalovači současně, aby byla zajištěna vzájemná kontrola. Před instalací jakéhokoli výrobku, by 

měl být tento výrobek prohlédnut oběma odpalovači, zda nejeví známky nějakého poškození. 

Jestliţe se projeví poškození výrobku, neměl by být tento výrobek pouţit. Jednotlivé elementy 
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ohňostroje musí být vţdy instalovány a pouţívány v souladu s pokyny, které jsou uvedeny 

v průvodní dokumentaci. 

 Před odpalováním je vhodné, aby celé odpaliště prošel a překontroloval hlavní odpalovač. 

 

8.3 Odpálení ohňostroje 

 Abychom co moţná nejvíce omezili pravděpodobnost pouţití vadného výrobku, který by 

mohl selhat, pouţíváme pouze certifikované výrobky. Certifikáty o typové zkoušce vydává český 

úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Certifikáty se vydávají po třech letech nebo po opakovaně 

provedené zkoušce. 

 Odpal elektrickým roznětem musí být v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 72/1988 Sb. ve 

znění vyhlášky ČBÚ č. 173/1992 Sb. Při výběru odpaliště se musí brát ohled na přítomnost 

vedení vysokého napětí a jiných vysílacích zdrojů, které by mohly vést k samovolné aktivaci 

palníků. Taktéţ s příchodem bouřky je zakázáno odpalovat pyrotechnické výrobky. Spojení 

vodičů je nutné chránit pomocí izolace, před moţným zkratem, nebo deštěm. Po instalaci 

roznětné sítě není vhodné vstupovat do těchto prostor, aby nedošlo k porušení elektrických 

rozvodů. Pro vstup do tohoto prostoru by měly být vyznačeny průchody. 

 Ohňostroj můţe sestavovat a odpalovat pouze osoba, která je odborně způsobila a je 

drţitelem průkazu odpalovače ohňostrojů. Odborně způsobilou osobou se můţe stát pouze 

jedinec, který je starší 18 let, zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a absolvoval odborné 

školení ukončené sloţením zkoušky. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává Český báňský 

úřad s dobou platnosti 5 let. 
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Obr. 21.- Průkaz odpalovače 

8.4 Činnost po odpálení 

 Ihned po ukončení je nutné provést prohlídku všech odpalovaných komponentů, které 

byly v rámci provedeného ohňostroje pouţity. Musí být prohlédnuty všechny výrobky. Při této 

činnosti musí odpalovač vţdy pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 Následně je nutné provést dohledávku, které by se měli zúčastnit všichni odpalovači. 

Všechny nalezené selhané výrobky, případně zbytky výrobků musí být sneseny na předem určené 

místo a zničeny. Likvidace musí probíhat v souladu s průvodní dokumentací. Během všech těchto 

manipulací musí být odpalovači chráněni osobními ochrannými pomůckami. 

 Druhý den ráno se provádí konečná dohledávka, kdy musí být prostor odpaliště a 

bezpečnostního okruhu vyčištěn od všech zbytků a obalů pyrotechnických výrobků. Aţ po 

provedení veškerých dohledávek je moţné prostor uvolnit k běţnému pouţívání. 
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9 Závěr 

 V dnešní době ohňostroje doprovázejí kaţdou větší společenskou akci, ať uţ mluvíme o 

sportovních utkáních, svatbách a hlavně tedy o oslavách příchodu Nového roku. Kaţdý z nás se 

rád podívá na světelnou přehlídku pyrotechnických výrobků, avšak málokdo z nás si uvědomuje 

nebezpečnost a rizikovost činností s ohňostrojem spojených. 

 Příprava a realizace ohňostrojů s sebou nese značné nebezpečí úrazu ať uţ na straně 

odpalovačů ohňostrojů nebo na straně přihlíţejících diváků. Abychom těmto úrazům a jiným 

nepříjemnostem, které jsou s touto činností spojeny, předcházeli, je nutné dodrţovat právní a jiné 

bezpečnostní předpisy. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo vytipovat riziková místa při zabezpečení dopravy a 

skladování pyrotechnických výrobků, při stanovení bezpečnostního okruhu a zabezpečení 

pracoviště odpalovačů ohňostrojů před provedením a po ukončení ohňostroje. Mým dalším 

úkolem bylo teoreticko-právní posouzení dané věci a analytické vyhodnocení zjištěných 

skutečností a rizikových situací. 
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