
Příloha 1.- Technologický postup ohňostrojných prací 

TECHNOLOGICKÝ  POSTUP OHŇOSTROJNÝCH PRACÍ 

(dle § 178 odst. 1 a přílohy č. 4 vyhlášky ČBU š. 72/1988 Sb.) 

1, Obecné informace 

Název akce:         

Místo konání ohňostrojných prací:  

Předpokládaný termín konání ohňostrojné práce:                

Pořadatel ohňostrojných prací:      

Realizátor ohňostrojných prací: 

2, Vymezení výbušnin a pomůcek povolených k používání na pracovišti 

Během ohňostrojné práce budou odpáleny pyrotechnické výrobky dle seznamu níže: 

Počet 

kusů 

Typ 

výrobku 
Kalibr/mm Název Ostatní/certifikát 

     

     

     

     

     

     

     

 



Kopie certifikátů nebo rozhodnutí o prodloužení certifikátu jsou přiloženy v tomto 

technologickém postupu. 

Pomůcky, jichž bude použito během ohňostrojné práce, jsou: 

 plastové moždíře odpovídající kalibru odpalovaných pyrotechnických výrobků 

 elektrické palníky různých délek 

 odpalovací zařízení OZ-1 

3. Stanovení technologie ohňostrojných prací a omezující podmínky odstřelu   

Před zahájením ohňostrojné práce dojde k obhlídce bezpečnostního prostoru a jeho 

vymezení páskami. Stanoví se manipulační prostor, který se rovněž vytyčí. Následně jsou 

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

přípravě a propojení. Po uskutečnění ohňostrojné práce bude provedena dohledávka a úklid 

manipulačního a bezpečnostního prostoru ihned po uplynutí čekací doby a znovu druhý den ráno 

od rozednění do 8:30 hod za přítomnosti pořadatele, v případě, dojde-li k důvodnému podezření 

rozletu mimo bezpečnostní prostor. Po dohledávce následuje převoz odpálených pyrotechnických 

výrobků zpět do sídla společnosti TARRA Pyrotechnik s.r.o.  

Veškerá bezpečnostní opatření jsou stanovena na maximální rychlost větru, která činí 7 

m/s a jeho aktuální síla bude provedena vizuální zkouškou před zahájením ohňostrojné práce 

výstřelem rakety. 

Při montáži, odpalování, úklidu a likvidaci selhávek budou přítomni pouze odpalovači 

s platnými průkazy odpalovačů ohňostrojů a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

Koordinaci činností jednotlivých odpalovačů řídí vedoucí odpalovač. Pro odpálení kulových  

pum budou použity jen schválené moždíře. Rány pro odpalování dalších prostředků i moždíře 

musí být stabilní po celou dobu ohňostrojných prací.  

Svévolná změna technologického postupu není přípustná, pouze změna, která neohrozí 

bezpečnost a ochranu majetku a zdraví osob zúčastněných při ohňostrojné práci. 

 



4. Způsob ochrany okolí před účinky odpalu ohňostrojných komponentů 

V případě síly větru převyšující 7 m/s bude zvětšen bezpečnostní okruh dle nákresu na 

kopii katastrální mapy o 50m.  

V případě dešťových srážek bude zřízen přístřešek nad manipulačním prostorem. 

V případě bouřky nebude ohňostrojná práce realizována. 

V dostatečném předstihu je informován hasičský záchranný sbor města Ostravy o konání 

ohňostrojné práce, který zajistí svými prostředky dozor a požární ochranu. 

5. Potřebný počet pracovníků včetně střelmistrů 

Vedoucí odpalovač ohňostrojů:  č. průkazu  

Zástupce vedoucího odpalovače        č. průkazu  

Zúčastnění odpalovači ohňostrojů:  

6. Situace místa odstřelu a jeho nejbližšího okolí s vymezením manipulačního prostoru a 

bezpečnostního okruhu 

Manipulační prostor je prostor odpaliště, vyklízí se po dopravení pyrotechnických výrobků na 

místo, přístup do něj mají jen určení odpalovači, případně určení pomocníci. Prostor musí být po 

celou dobu střežen. Pro případ nouze musí být vždy zajištěn bezpečný odchod pracovníků. 

Manipulační prostor je 10 x 10 m a jeho poloha je vyznačena na kopii mapy katastrálního úřadu. 

Jeho vymezení je provedeno páskou. 

Bezpečnostní okruh je vzdálenost 100 m od místa ohňostrojných prací všemi směry, při rychlosti 

větru menší než 7 m/sec. Pokud je síla větru větší než 7m/s, bezpečnostní okruh se rozšiřuje o 50 

m ve směru větru. V případě nemožnosti zajistit bezpečnostní okruh nesmí být odpáleny kulové 

pumy  o kalibru větším než 100 mm. Poloha bezpečnostního okruhu je vyznačena na kopii mapy 

katastrálního úřadu. Jeho vymezení je provedeno páskou. 



Bezpečnostní okruh bude hlídán realizátorem ohňostrojné práce, stanovenou hlídkou až do doby 

konání dohledávky dne ………. do ….. hod.  

7. Způsob vyklizení a uzavření bezpečnostního okruhu 

  Bezpečnostní okruh musí být vyklizen nejpozději 30 minut před zahájením odpalování 

pyrotechnických výrobků třídy nebezpečnosti IV. tj. ihned při zahájení práce s výbušninami. 

Vyklizení bezpečnostního okruhu zajišťuje Městská policie Ostrava, která je o konání 

ohňostrojné práce v dostatečném předstihu informována. 

Uzavření bezpečnostního okruhu je dne ………. od …… hod do ukončení dohledávky 

dne …………. hod. 

8. Prostředky k vyhlašování výstražných signálů a nouzového signálu a způsob jejich 

vyhlašování 

Pro vyhlašování výstražných signálů a nouzových signálů se použije signál 

přerušovaného světla světelnou lampou.  

Komunikace mezi jednotlivými hlídkami a vedoucím odpalovačem probíhá 

vysílačkou.Konec ohňostrojné práce je ohlášen dělovou ránou. 

9. Čekací doba 

Čekací doba se stanovuje po ukončení ohňostrojné práce na 60 min. 

Čekací doba se stanovuje při selhávce o prodloužení této čekací doby o dalších 60 min. 

10. Zásady určení úkrytů pracovníků a místa odpalu 

Po dobu realizace ohňostrojné práce jsou pracovníci za zástěnou vytvořenou z palet. 

11. Způsob roznětu 

Stanovaný způsob roznětu ohňostrojné práce je elektrické odpalovací zařízení OZ-1 a 

elektrické palníky pro pyrotechnické předměty třídy nebezpečí IV. 



Jako ochrana elektrického roznětu před účinky cizí el. energie § 59-67 vyhl. ČBÚ 72/88 Sb. je 

stanoveno, že nebudou použity mobilní telefony a v dosahu se nevyskytují žádné vysílače. 

12. Zabezpečení strojního a elektrického zařízení ohroženého ohňostrojnou prací 

V bezpečnostním okruhu se nenachází žádné strojní a elektrické zařízení, které by 

ohňostrojnou prací bylo ohroženo. 

13. Opatření při selhávce včetně způsobu její likvidace 

  Selhávky budou po uplynutí čekací doby a ukončení ohňostrojných prací likvidovány pod 

dozorem vedoucího odpalovače ohňostrojů podle návodu výrobce v manipulačním prostoru. 

Nespotřebované pyrotechnické výrobky budou vráceny do skladu realizátora ohňostrojné práce a 

budou likvidovány dle pokynů výrobce.  

14. Pravomoc a odpovědnost pracovníků zúčastněných při ohňostrojné práci 

Hlídky musí být prokazatelně poučeny a seznámeny s tímto technologickým postupem.  

Povinností hlídek je zabránit všem osobám ve vstupu do uzavřeného bezpečnostního okruhu po 

dobu provádění ohňostroje. Při porušení bezpečnostního okruhu musí ihned informovat 

vedoucího odpalovače.  

Zjistí-li vedoucí odpalovač, že z jakéhokoli důvodu nelze ohňostrojnou práci provést 

v souladu s tímto technologickým postupem a povolením ohňostrojných prací vydaným OBÚ 

Ostrava dle zákona ČNR č. 61/88 Sb. v platném znění, nebo že by provedení ohňostrojných prací 

mělo za následek újmu na zdraví nebo majetku, nesmí se ohňostrojná práce provést ani 

připravovat. 

15. Zajištění dopravy pyrotechnických výrobků 

K zajištění dopravy pyrotechnických výrobků na místo konání ohňostrojné práce bude 

použito vozového parku realizátora ohňostrojné práce, jehož výbava odpovídá platné normě 

ADR.  



16. Ostatní 

Za dodržení tohoto technologického postupu, předpisů o výbušninách a za splnění 

podmínek stanovených v rozhodnutí povolujícího orgánu odpovídá vedoucí odpalovač a ostatní 

odpalovači v rozsahu své pravomoci. 

 



Příloha 2.- Certifikát pyrotechnického výrobku, který lze legálně používat 

 


