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Anotace 

HLAVA T., Zábavní pyrotechnika a ohňostroje z hlediska PO a BOZP . Ostrava, 2012. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.  

Studijní obor: Technika poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu.  

Vedoucí práce: Ing. Dana Chudová, Ph.D.  

Práce přináší ucelený pohled na problematiku zábavní pyrotechniky a ohňostrojů z hlediska 

legislativy v České republice. Porovnává povinnosti běţných fyzických osob při pouţívání 

pyrotechnických výrobků nebo ohňostrojů s povinnostmi podnikajících fyzických a 

právnických osob v České republice. Přináší srovnání poţadavků legislativních předpisů 

vybraných zemí Evropské unie a dalších zemí se zaměřením na bezpečnou manipulaci 

s výrobky zábavní pyrotechniky. V závěru jsou navrţena bezpečnostní opatření při pouţívání 

zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.  
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Abstract 

HLAVA T., Entertainment pyrotechnics and fireworks in terms of  PO and BOZP. Ostrava,   

2012. VŠB - Technical University of Ostrava.  

Field of study: Fire protection and Industrial safety technology 

Head of the thesis: Ing. Dana Chudová, PhD 

The work gives a comprehensive view on the issue of entertainment pyrotechnics and 

fireworks in terms of legislation in the Czech Republic. It compares current responsibilities 

of individuals when using entertainment pyrotechnics or fireworks with the obligations of 

individuals and legal entities doing business in the Czech Republic.It provides a comparison 

of requirements of legislative provisions in selected countries of the European Union and 

other countries with a focus on safe handling of fireworks. 

In conclusion, safety measures when using entertainment pyrotechnics and 

fireworks are suggested. 
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1 Úvod  

Blíţící se konec kalendářního roku, silvestrovská zábava, ale i různé firemní či kulturní akce 

jsou jiţ tradičně spojeny s pouţíváním zábavní pyrotechniky: tedy nejrůznějších světlic, 

dělobuchů, petard či raket. Bohuţel kaţdý rok následky nesprávného pouţívání zábavní 

pyrotechniky zaměstnávají hasiče a zdravotnickou záchrannou sluţbu. V souvislosti 

s nesprávným pouţíváním těchto výrobků dochází ke zraněním, poţárům a materiálním 

škodám, které jsou poměrně vysoké. Nejde jen o klasické poţáry budov, v souvislosti 

s pyrotechnikou je třeba zmínit i drobnější poţáry odpadů, umístěných v různých místech, 

popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Kvůli zábavní pyrotechnice 

kaţdoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a 

bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, 

lokalizované poţáry, které se v minulých letech obešly bez váţnějších zranění. Bohuţel 

naopak váţná zranění, často s trvalými následky, způsobuje kaţdý rok neopatrná manipulace 

se zábavní pyrotechnikou.  

 

2 Cíl práce  
 

Stanovit protipoţární a bezpečnostní opatření pro manipulaci se zábavní pyrotechnikou a 

ohňostroji. Oslavy konce kalendářního roku, obecní oslavy, ale i soukromé akce jsou úzce 

spjaty se zábavní pyrotechnikou a  pouţíváním ohňostrojů.  Při manipulaci se zábavní 

pyrotechnikou můţe dojít a také dochází k váţným zraněním osob a poţárům. V České 

republice existuje základní právní rámec pro manipulaci s pyrotechnikou, tento však neřeší 

bezpečnost práce a poţární bezpečnost při manipulaci se všemi druhy zábavní pyrotechniky a 

s ohňostroji. Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. ani neukládá realizátorům oznamovací povinnost 

a ohňostroj nepodléhá povolení orgánů Státní báňské správy. V práci bude provedena rešerše 

manipulace se zábavní pyrotechnikou a ohňostroji v zemích Evropské unie a budou navrţeny 

postupy pro bezpečnou práci se zábavní pyrotechnikou a s ohňostroji. 

 

3 Rešerše 
 

V bakalářské práci jsou řešeny problémy, týkající se pouţívání zábavní pyrotechniky nejen 

v České republice, ale i ve vybraných zemích Evropské unie a ve Švýcarsku. Při zpracování 

dané problematiky jsem vycházel z internetových zdrojů, v začátku práce jsem osobně 

konzultoval danou problematiku se zástupci Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
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sboru v Praze. Díky této konzultaci jsem získal seznam platné legislativy, která danou 

problematiku řeší nejen v rámci naší země, ale i obecně v zemích Evropské unie. Později jsem 

odtud získal i statistické údaje, které jsou v mé práci uvedeny. Další institucí, kam jsem se 

obrátil, byl Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva v Praze, kde jsem získal písemné vyjádření 

k metodice zkoušení, hodnocení a uvádění pyrotechnických výrobků do prodeje.  

Dále bylo nezbytné prostudovat soubor právních předpisů, které problematiku přímo řeší. Byl 

to zákon České národní rady č.61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č.184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

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

zacházení s nimi, nařízení vlády č.208/2010 Sb., o technických poţadavcích na pyrotechnické 

výrobky a jejich uvádění na trh, 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., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 

Tyto zákony řeší problematiku pouţívání pyrotechnických výrobků v přímé souvislosti 

s nimi, neřeší ovšem vůbec problematiku poţární ochrany, bezpečného pouţívání apod. Zde 

jsem musel  nastudovat další okruh právních předpisů, které se týkají poţární ochrany jako 

zákon České národní rady č.133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

nebo vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb.,o stanovení podmínek poţární bezpečnosti 

a výkonu státního poţárního dozoru ( vyhláška o poţární prevenci). 

Samostatnou kapitolou bylo získávání odborných materiálů ze zahraničí, kde jsem vyuţíval 

nejen internetových zdrojů, ale i osobní doporučení mých známých, kteří měli kontakty do 

zahraničí. Konkrétní legislativní předpisy jsem většinou nalezl na internetových stránkách 

portálů veřejné správy pro danou zahraniční zemi. Seznam všech zákonů a nařízení je uveden 

v závěru práce, v kapitole „Seznam literatury a internetových zdrojů“.     

 

4 Historie zábavní pyrotechniky a ohňostrojů 

Ohňostroje a výrobky zábavní pyrotechniky nejsou jen záleţitostí několika posledních desítek 

let, ale mají za sebou moţná aţ nečekaně dlouhou historii. Historie ohňostrojů je spojena 

s historií černého, respektive střelného prachu. Patrně první zmínka je datována na přelom 

našeho letopočtu, kdy se v Číně pouţívá k lékařským účelům směs ledku a síry, tedy 

základních substancí střelného prachu. Ale jiţ za dynastie HAN (206–220 před naším 

letopočtem) slouţil k výrobě petard bambus, který se upravoval (patrně praţením). Takto 

upravený bambus (známý jako "bian pao") dokázal vydávat velký hluk, který slouţil k 
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zahánění zlých duchů. Jiţní a severní dynastie (420–581 našeho letopočtu) nevyuţívaly 

petardy pouze k zahánění zlých duchů, ale také při modlitbách za štěstí a prosperitu. 

Vynález střelného prachu a prvního opravdového ohňostroje je spojován s Čínou i kdyţ by se 

měla brát v potaz i Indie. Někteří historici věří, ţe černý prach a s ním spojené ohňostroje byl 

vynalezen za dynastií SUI a TANG (581–907 našeho letopočtu), zatímco jiní se domnívají, ţe 

ohňostroje nebyly aţ do doby jiţní SONG dynastie (10. století). Prvně jmenovaným dávají 

patrně za pravdu zápisky čínského alchymisty Sun S'-miao, který v roce 682 popsal velmi 

intenzivně hořící směs síry, ledku a dřevěného prachu, tedy střelný prach. Obdobný popis se 

opět v Číně datuje do roku 808. V této době se začíná střelný prach vyuţívat také 

k vojenským účelům. 

Přesné datum vynálezu střelného prachu není znám, nicméně od té doby jakákoli událost – 

např. narození, smrt, svatba, korunovace, oslava Nového roku se staly podnětem pro 

pouţívání ohňostrojů a pyrotechnických výrobků. 

Mimo čínské území však informace o střelném prachu a ohňostrojích pronikaly velmi 

pomalu. Znalost výroby střelného prachu přešla z Orientu nejprve do Byzance a teprve ve 

13. století do ostatních států Evropy. Například teprve v jedné z kronik ze 14. století kronikář 

připisuje freiberskému mnichovi Bertholdu Schwarzovi "vynález střelného prachu". První 

zmínka o výrobě střelného prachu v Čechách je z roku 1432, hlavní surovinou byl 

samozřejmě sanytr (ledek draselný). 

V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů patrně za vlády Rudolfa II. Habsburského (1552–

1612). Rudolf II., známý téţ jako "vladař alchymista", shromáţdil u svého dvora mnoho 

alchymistů, vědců, malířů a sochařů z celého světa, kteří, mimo jiné, prováděli chemické 

pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl kupříkladu malíř 

a sochař Giuseppe Arcimboldo. 

Ovšem znalost výroby střelného prachu a výroby ohňostrojů se rychle šířila a stejně jako 

v Číně i zde nemohl ohňostroj chybět u ţádné významné události nebo zábavy šlechty. 

Do Ameriky s sebou přivezli své nadšení pro ohňostroje první přistěhovalci. Ohňostroje 

a černý prach (jedna ze součástí střelného prachu) byly vyuţívány jiţ dlouho před americkou 

válkou za nezávislost. Je například zajímavé, ţe úplně první oslava Dne nezávislosti se konala 

v roce 1777, tedy šest let před tím, neţ samotná válka za nezávislost skončila. A ohňostroje 

byly samozřejmě součástí těchto oslav. Také v roce 1789 byla inaugurace George 

Washingtona doprovázena ohňostrojnou show. A obliba hluku a magických barev přetrvala aţ 

do dnešní doby. [1] 
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5 Zábavní pyrotechnika – statistické údaje  

Kaţdoročně, tak jak se blíţí závěr roku, se jiţ v průběhu podzimních měsíců začínají 

objevovat stánky se zábavní pyrotechnikou, většina prodejců zveřejňuje své nabídky 

v letácích nebo na internetu. V souvislosti s tím se v mnoha časopisech, v denících, ale 

i televizi nebo na webových stránkách objevují obvyklé články o zábavní pyrotechnice, jejich 

bezpečnosti, podmínkách prodeje a podobně. Nicméně ani tato doporučení a varování nikdy 

nestačí a téměř kaţdoročně se můţeme setkat s mnoha poţáry, s četnými zraněními. 

Tyto uvedené skutečnosti se netýkají jen vlastní manipulace s pyrotechnickými výrobky, ale 

k tragickým událostem dochází také při výrobě. V České Republice se zábavní pyrotechnika 

téměř nevyrábí, ve světě v současné době nejvíce v asijských a rozvojových zemích. V níţe 

uvedeném seznamu uvádím přehled nejtragičtějších havárií a mimořádných událostí 

v souvislosti s výrobou a skladováním pyrotechnických výrobků ve světě, dále následuje 

přehled statistických údajů Hasičského záchranného sboru ČR, týkající se poţárů a 

mimořádných událostí za posledních pět let. 

5.1. Přehled mimořádných událostí ze světa spjatých s 
pyrotechnikou 

Výbuch pyrotechniky v Enschede 

Místo události: Nizozemí, Enschede 

Datum: 13.5.2000 

Událost: V továrně na zábavní pyrotechniku vznikl poţár a ten se rozšířil i na sklady 

pyrotechniky 

Viník: SE Fireworks (Nizozemí) – provozovatel továrny 

Následky: 22 mrtvých, 900 zraněných, 2000 zničených budov 

Popis události: Ve tři hodiny odpoledne je hlášen poţár na pozemku firmy, rychle se šíří a 

pohltí i sklady, kde se nachází přes 1000kg zábavní pyrotechniky. Hrozí riziko výbuchu 

zásobníku amoniaku v sousedním pivovaru. Mrak kouře je vidět téměř na 100km. [2] 

Výbuch skladu pyrotechniky v Dánsku 

Místo události:  Dánsko, Jiţní oblast země 

Datum: 8.10.2011 

Událost: V nelegálním skladu pyrotechnických výrobků došlo k poţáru a následné explozi 

Následky: 2 mrtví, řádově desítky poškozených budov [4] 

Výbuch v pyrotechnické továrně v indickém Džalgaonu 

Místo události: západní Indie, Dţalgaon 
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Datum: 11.4.2009 

Událost: V továrně na zábavní pyrotechniku vznikl poţár a došlo k následné explozi 

Následky: 23 mrtvých, 48 zraněných 

Popis události: detailní události nejsou známy [3] 

Výbuch v továrně na pyrotechniku v Istanbulu 

Místo události: Turecko, Istanbul 

Datum: 31.1.2008 

Událost: V továrně na zábavní pyrotechniku vznikl poţár  

Následky: 17 mrtvých, 68 zraněných, desítky poničených budov a automobilů 

Popis události: detailní popis události není k dispozici [5] 

5.2. Požár obchodního centra Excalibur Hatě 

V České republice se asi nejznámější událostí spojenou se zábavní pyrotechnikou stal poţár 

před nákupním centrem Excalibur City v Hatích na Jiţní Moravě. 

Místo události: Hraniční přechod s Rakouskem (Kleinghausdorf – Hatě) , Jihomoravský kraj 

Datum: 20.12.2006 

Popis události: Poţár vznikl ve stánku vietnamských prodejců se zábavní pyrotechnikou, 

který se nacházel na parkovišti asi 20 metrů od hlavního vchodu do nákupního centra. 

Prodejní stánek byl umístěn na obsluţné komunikaci pro chodce. Poté, co došlo k zapálení 

zábavní pyrotechniky a k odlétávání různých pyrotechnických předmětů (rakety, petardy, 

světlice apod.) všemi směry, se poţár rozšířil i na šest osobních vozidel zaparkovaných v 

bezprostřední blízkosti stánku, dále na hořlavou výzdobu u hlavního vchodu do Shopping 

centra a postupně do vnitřních prostor objektu. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, ţe 

kromě prodejního stánku a šesti osobních vozidel je poţárem zasaţeno i nákupní centrum 

Excalibur City.  

Velitel zásahu po dojezdu poţádal o vyslání dalších jednotek s tím, aby byl vyhlášen III. 

stupeň poţárního poplachu. Na místo události se postupně dostavilo několik desítek jednotek 

hasičského záchranného sboru. Z Rakouska se dostavilo na místo poţáru celkem 21 jednotek 

hasičů a rakouského Červeného kříţe. Lokalizace poţáru byla ukončena ve 21.49 hodin a 

poţár byl zcela likvidován dne 21. prosince 2006 v 11.09 hodin. Celkem bylo při zásahu 

spotřebováno 400 800 litrů vody a 250 litrů pěnidla. Na místě zasahovalo celkem 278 hasičů z 

29 jednotek PO z ČR a Rakouska. 

Následky: škoda 100 až 150 milionů korun, uchráněné hodnoty 100 milionů korun, 2 osoby 

lehká poranění  [6] 
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Obrázek č.1 – Požár obchodního centra Hatě ( 20.12.2006) [7] 

5.3. Statistické údaje Hasičského záchranného sboru ČR 

V níţe uvedených tabulkách, které mi poskytli pracovníci Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, dále jen HZS jsou uvedeny statistické údaje v rozmezí let 

2006 – 2010. [32]  Tyto údaje se zaměřují na sledování zásahů z pohledu různých kritérií. 

Z jednotlivých údajů je moţno vysledovat rozdělení poţárů v souvislosti s pouţitím 

pyrotechnických výrobků podle druhu pouţívané pyrotechniky, následuje tabulka, která 

porovnává příčiny vzniku jednotlivých poţárů, v dalším údaji je moţné vidět výši škod, 

jednotlivé kalendářní měsíce roku a typy objektů, které poţáry postihly.  

Tabulka 1 – celkový počet požárů v ČR , způsobených pyrotechnickými výrobky v uvedeném 

období  

Druh pyrotechniky Rok 

2010 

Rok 

2009 
Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Výrobky pro zábavní civilní pyrotechniku 45 49 67 55 44 

Výrobky pro průmyslové vyuţití  4 2 1 4 5 

Celkem 49 51 68 59 49 

Z tabulky číslo 1 je zřetelně vidět, ţe porovnám-li počty poţárů v České republice, které 

způsobily pyrotechnické výrobky, tak zábavní pyrotechnika jednoznačně převaţuje před 

pyrotechnickými výrobky pro průmyslové pouţití. Poţáry, způsobené pouţitím průmyslové 

pyrotechniky, jsou v uvedeném výčtu zastoupeny téměř sporadicky. 

 



7 

Tabulka 2 – Příčiny požárů, kde iniciačním zdrojem byl pyrotechnický výrobek - zábavní 

Výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku ( petardy, světlice, prskavky apod.) 

Příčina vzniku požáru Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Úmyslné zapálení 11 4 7 4 7 

Pouţití k jinému účelu, porušení 

bezpečnostních předpisů  

9 7 13 14 9 

Děti do 15 let 9 10 17 14 9 

Nespecifikovaná nedbalost 7 6 13 7 5 

Ohňostroje, vojenské cvičení 6 19 11 9 11 

Pouţívání otevřeného ohně k osvětlování  3 0 1 2 1 

Nesprávné pouţívání hořlavých kapalin a plyn.  0 1 1 0 0 

Manipulace s hořlavými kapalinami, čištění 0 0 1 0 1 

Neobjasněná příčina 0 0 2 0 0 

Jiná příčina 0 2 1 3 0 

Kouření 0 0 0 1 0 

Samovznícení chemických výrobků 0 0 0 0 1 

Celkem 45 49 67 55 44 

Tabulka 3 – Příčiny požárů, kde iniciačním zdrojem byl pyrotechnický výrobek - průmyslové 

Výrobky pro průmyslové využití 

Příčina vzniku požáru Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Výbuch výbušnin 2 1 0 0 0 

Děti do 15 let 1 1 0 0 0 

Úmyslné zapálení 1 0 0 0 1 

Nespecifikovaná nedbalost 0 0 1 1 1 

Zanedbání bezpečnostních předpisů 0 0 0 3 1 

Neobjasněná příčina 0 0 0 0 1 

Ohňostroje, vojenské cvičení 0 0 0 0 1 

Celkem 4 2 1 4 5 

Z uvedených tabulek číslo 2 a 3, které hodnotí příčinu vzniku poţáru v souvislosti 

s pouţíváním pyrotechnických výrobků je na první pohled vidět, ţe převládají příčiny jako 

úmyslné zapálení, nedodrţování bezpečnostních podmínek a opatření, pouţívání pyrotechniky 

při ohňostrojích a velký podíl zde mají i děti ve věku 15 let. V dalších dvou tabulkách se 

zaměřím na celkové škody a počty zraněných a usmrcených osob. 

Tabulka 4 – Škody, zranění a úmrtí za požáry, kde hrál roli pyrotechnický výrobek - zábavní  

Výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku ( petardy, světlice, prskavky apod.) 

Následky požárů Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Přímé škody ( v tisících Kč) 2261,9 4371,5 3804 5612,9 103564,9 

Uchráněné hodnoty ( v tisících Kč) 13671 29171 13404 14154 122504 

Počet usmrcených osob 0 0 0 0 0 

Počet zraněných osob 6 3 2 3 2 

 



8 

Tabulka 5– Škody, zranění a úmrtí za požáry, kde hrál roli pyrotechnický výrobek - průmyslové 

Výrobky pro průmyslové využití 

Následky požárů Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Přímé škody ( v tisících Kč) 2218,3 185 0 1398 37 

Uchráněné hodnoty ( v tisících Kč) 3 4400 500 4618 8 

Počet usmrcených osob 1 0 0 0 0 

Počet zraněných osob 1 0 0 0 0 

Údaje, které je moţno sledovat v tabulce č.4 a č.5 ukazují, ţe sice v souvislosti s uţíváním 

zábavní pyrotechniky nebyl v posledních pěti letech nikdo usmrcen, nicméně narůstá počet 

zraněných osob. To lze zdůvodnit tím, ţe je rok od roku zábavní pyrotechnika dostupnější a 

její pouţívání, zejména na konci roku patří k poměrně rozšířené zábavě zejména mezi dětmi a 

mladistvími osobami. Za povšimnutí stojí rovněţ skokový nárůst škod a s tím i souvisejících 

uchráněných hodnot v roce 2006, kdy proběhl zde jiţ zmíněný poţár obchodního centra 

Excalibur na jiţní Moravě v Hatích. Následující údaje ukazují počty poţárů podle vzniku 

v jednotlivých kalendářních měsících roku.     

Tabulka 6 – Požáry podle měsíce vzniku – zábavní pyrotechnika  

Výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku ( petardy, světlice, prskavky apod.) 

Měsíc roku Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Leden 13 27 19 28 9 

Únor 1 1 0 0 0 

Březen 3 0 0 1 0 

Duben 1 3 6 1 0 

Květen 1 2 0 0 3 

Červen 2 0 0 0 1 

Červenec 2 1 0 2 1 

Srpen 1 0 2 1 2 

Září 2 2 2 1 2 

Říjen 1 0 1 1 1 

Listopad 2 3 3 2 1 

Prosinec 16 10 33 18 24 

Celkem 45 49 67 55 44 

 

Tabulka 7 – Požáry podle měsíce vzniku – průmyslová pyrotechnika  

Výrobky pro průmyslové využití 

Měsíc roku Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Leden 1 0 0 1 2 

Únor 0 0 0 0 1 

Březen 0 0 0 1 0 

Duben 1 0 0 0 0 

Květen 0 0 0 0 0 
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Červen 0 1 0 0 0 

Červenec 2 0 0 1 0 

Srpen 0 0 0 0 0 

Září 0 1 0 0 0 

Říjen 0 0 0 0 0 

Listopad 0 0 0 0 0 

Prosinec 0 0 1 1 2 

Celkem 4 2 1 4 5 

Datové údaje, které jsou uvedeny v tabulkách č.6 a č.7 jasně ukazují, ţe nejvíce poţárů je 

v měsíci prosinci a lednu, coţ je období, které je těsně spjato s oslavy konce roku, 

podnikovými večírky a pořádáním ohňostrojů. Ostatní měsíce jsou zastoupeny spíše 

sporadicky. Poslední níţe uvedené údaje porovnávají jednotlivá místa vzniku poţáru.   

Tabulka 8 – Požáry podle objektu vzniku – zábavní  pyrotechnika  

Výrobky pro zábavnou civilní pyrotechniku ( petardy, světlice, prskavky apod.) 

Druh objektu nebo prostoru Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Člověk nebo zvíře ( bez určení ) 2 1 0 1 0 

Jídelny, restaurace nebo kavárny 1 1 0 0 0 

Prodejny, sklady, stánky 0 0 0 2 0 

Kůlny, dřevníky, chlévy, stodoly 1 1 2 6 0 

Nesklizené pole 1 0 0 0 0 

Bytové domy 6 11 13 10 15 

Rekreační chaty a chalupy 0 0 1 2 0 

Odpadní kontejnery, popelnice a koše 15 17 20 7 7 

Osobní a dodávková vozidla 3 0 3 5 1 

Nákladní vozidla, traktory 0 0 0 0 2 

Ostatní budovy pro skladování 1 0 0 0 0 

Stohy slámy a píce 3 1 2 1 1 

 

Tabulka 9 – Požáry podle objektu vzniku – průmyslová pyrotechnika  

Výrobky pro průmyslové využití 

Druh objektu nebo prostoru Rok 

2010 

Rok 

2009 

Rok 

2008 

Rok 

2007 

Rok 

2006 

Odpadní kontejnery, popelnice a koše 1 0 0 1 2 

Rodinné domky určené výhradně k bydlení 2 0 0 0 0 

Bytové domy 0 0 1 1 1 

Věţe, stoţáry, oplocení, el.vedení  1 0 0 0 0 

Ostatní budovy pro skladování 0 1 0 0 0 

Provizorní staveništní sklady 0 1 0 0 0 

Stohy slámy a píce 0 0 0 1 0 

Jiné objekty ( tunely, kanalizace) 0 0 0 1 1 

Osobní a dodávková vozidla 0 0 0 0 1 
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Poslední dvě uvedené tabulky č.8 a č.9 jasně ukazují, ţe podle místa vzniku poţáru vedou 

domácnosti, byty a stavby pro bydlení, po kterých následují veřejná prostranství, která jsou 

zde většinou zastoupena poţáry kontejnerů a popelnic.  

Provedu-li celkovou rekapitulaci zde uvedených statistických údajů, dostanu se k závěru, ţe 

za drtivou většinou poţárů, které jsou způsobené zábavní pyrotechnikou můţe většinou 

fyzická osoba ( občan), ve velké míře jsou zastoupeny děti a mladiství. Jako jedna z hlavních 

příčin vzniku se jeví neodborná manipulace, porušení bezpečnostních předpisů. U poţárů a 

nehod, které manipulaci s ní provází, dochází spíše k četným zraněním, jejichţ počet rok od 

roku stoupá. Pro zábavní pyrotechniku a ohňostroje platí v České republice několik 

legislativních předpisů, které však běţné osoby většinou neznají. V dalším oddíle se budu 

věnovat právě těmto předpisům.      

6. Přehled legislativních předpisů pro Českou republiku 

Představit na první pohled přehled legislativních předpisů, které se týkají pouţívání zábavní 

pyrotechniky se můţe zdát jednoduché, nicméně skutečnost je poněkud odlišná. 

Pyrotechnické výrobky a zejména potom zábavní pyrotechnika prošla za dobu uplynulých 

dvaceti let poměrně zásadním vývojem. 

Na počátku je potřeba určitě zmínit, ţe v době před rokem 1989 v České republice pojem 

zábavní pyrotechnika téměř neexistoval, nepočítám –li takové výrobky, jako prskavky na 

vánoční stromeček nebo amatérsky vyrobené výrobky. Na tehdejší obchodní trh se tyto 

pyrotechnické výrobky nedováţely, nicméně se nedá určitě říci, ţe v té době pyrotechnické 

výrobky neexistovaly anebo se nepouţívaly. Pouţívala se samozřejmě pyrotechnika 

technická, střelivo pro průmyslové vyuţití a samozřejmě munice do palných zbraní. Jeden 

z prvních zákonů, kde se začala zmiňovat zábavní pyrotechnika, byl zákon č.61/1988 Sb. o 

hornické činnosti, výbušninách a státní bánské správě. Tak jak se po roce 1989 začaly do naší 

země stále více dováţet a prodávat pyrotechnické zábavní výrobky, byla snaha samozřejmě i 

eliminovat rostoucí riziko při pouţívání těchto výrobků a byla schválena  vyhláška Českého 

báňského úřadu č. 174/1992 Sb. (16. března 1992), která jasně vymezila jednotlivé třídy 

a podtřídy zábavní pyrotechniky, způsoby prodeje a moţnosti pouţívání, definice ohňostrojů 

a ohňostrojných prací atd. K tomu je nutné i znovu  připomenout stále platný (byť několikrát 

novelizovaný, poslední novela zákonem č.184/2011 má od roku jeho vzniku pořadové číslo 

27 !) zákon č.61/1988 Sb. (21. dubna 1988) o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 

správě.  Poslední výše uvedená novela zákona č. 61/1988 Sb. v souvislosti s pyrotechnickými 

výrobky a zejména poţadavky na odbornou manipulaci poţaduje v § 36d: 

http://www.soptik-pyro.cz/dokumenty/legislativa/174-1992.pdf
http://www.soptik-pyro.cz/dokumenty/legislativa/174-1992.pdf
http://www.soptik-pyro.cz/dokumenty/legislativa/174-1992.pdf
http://www.soptik-pyro.cz/dokumenty/legislativa/61-1988.pdf
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a) Organizace je povinna dodrţovat bezpečnostní a technické poţadavky na skladování, 

prodej a pouţívání pyrotechnických výrobků. Na výrobu pyrotechnických výrobků se 

vztahují téţ právní předpisy upravující oblast výbušnin. 

b) Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému 

záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho 

provedením. 

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem stanoví 

vyhláškou bezpečnostní a technické poţadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, 

pokud jde o jejich bezpečné skladování, prodej a pouţívání, a to ve vazbě na jejich 

rozdělení do tříd a kategorií. [9] 

6.1. Základní pojmy a požadavky vyhlášky Českého báňského 
úřadu 

K hlavním pojmům a poţadavkům vyhlášky  Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., které 

je třeba ze začátku vysvětlit patří: 

Pyrotechnické výrobky   

Jsou výrobky, které obsahují pyrotechnické sloţe, popřípadě i výbušniny v tuhém nebo 

kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely. [10] 

Pyrotechnické slože 

Jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších přídavných látek, jejichţ 

chemickou přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) se vyvolávají světelné, tepelné, 

zvukové, dýmové, tlakové a pohybové účinky (dále jen "pyrotechnické efekty"). [10] 

 

Ohňostrojem  

Podle této vyhlášky je současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování 

pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným pouţitím pyrotechnických předmětů třídy 

I. [10] 

Tolik k představení základních pojmů, následuje klasifikace výrobků, tak jak je uvedena ve 

výše uvedené vyhlášce.  

Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II 

a III. 

Pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do 

podtříd T(ind.0) a T(ind. 1). 

Výbušné předměty se zařazují do třídy IV a podtřídy T(ind. 2) a vztahují se na ně také 

předpisy o výbušninách. [10] 

Parametry pro zařazování pyrotechnických výrobků podle výše uvedeného jsou uvedeny 

v příloze uvedené vyhlášky a dělí se takto: 

http://www.soptik-pyro.cz/dokumenty/legislativa/174-1992.pdf
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Pyrotechnické předměty třídy I. 

1. Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více neţ 3 g všech 

druhů pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

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

b) 0,0025 g třaskavého stříbra nebo, 

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

Hmotnostní limity uvedené pod písmeny a) aţ c) platí téţ v případě pouţití obdobných látek 

nebo směsí. 

2. Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou pyrotechnické hračky, 

zejména:prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a prouţky, malé tyčinky s barevnými 

plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a 

vystřelovací konfety. [10] 

Pyrotechnické předměty třídy II. 

1. Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více neţ 50 g všech 

druhů pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

a) 0,4 g výbuškových sloţí nebo, 

b) 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce. 

2. Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více neţ 20 g všech druhů pyrotechnických sloţí, z 

toho nejvýše 10 g pro pyrotechnický efekt. 

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

splňují hmotnostní parametry pro třídu I. 

4.  Pyrotechnickými předměty zařazenými do této třídy jsou téţ pyrotechnické sloţe dýmové 

a bengálské ohně. V jednom obalu smí být nejvíce 3 kg těchto sloţí. 

5. Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým účinkem nesmí být odhozeny 

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

6. Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: římské svíce, 

fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných 

světlic nebo výbuškové sloţe, barevné dýmy a bengálské ohně. [10] 

 

Pyrotechnické předměty třídy III. 

1. Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více neţ 250 g všech 

druhů pyrotechnických sloţí, z toho nejvíce: 

a) 50 g výbuškových sloţí nebo, 

b) 100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách. 

2. Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více neţ 75 g všech druhů pyrotechnických sloţí, z 

toho: 

a) 20 g výbuškových sloţí nebo, 
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b) 40 g volně sypaného černého prachu. 

3. 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 ohňopádu 1200 g, 

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

výbuškové sloţe. 

4. Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména: malé italské pumy, 

dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce. 

[10] 

Výbušné předměty třídy IV. 

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

parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III. 

2. Charakteristickými výrobky této třídy jsou zejména: létavice, dělové rány ohňostrojné, 

italské pumy a kulové pumy. [10] 

Pyrotechnické výrobky pro technické účely 

1. Pyrotechnické předměty a výbušné předměty pro technické účely se zařazují do podtříd 

T(ind. 0), T(ind. 1) a T(ind.2). 

2. Pyrotechnickými předměty podtřídy T(ind. 0) jsou všeobecně pouţívané výrobky, zejména: 

pyrotechnické a ţárové zápalky, vulkanizační vloţky, podpalovače, ţhavice naftových 

motorů, zahřívací prostředky, dýmové prostředky pro ochranu rostlin, proti hmyzu nebo 

škodlivým hlodavcům.  

3.Pyrotechnické předměty podtřídy T(ind. 1) odpovídají třídě II a jsou to zejména: 

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

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

termitové sloţe pro svařování, prostředky pro pouţití ve filmu, v televizi a na divadelní scéně. 

4.Výbušné předměty podtřídy T(ind. 2) odpovídají třídě IV a jsou to zejména: 

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

prostředků proti kroupám. [10] 

 

Toto je uvedený výčet rozdělení pyrotechnických výrobků do jednotlivých tříd, vyhláška 

samozřejmě stanovuje i doporučené postupy pro přepravu, skladování a manipulaci 

s pyrotechnickými výrobky. Z hlediska bezpečné manipulace je třeba uvést poţadavek § 3, 5, 

7 a 8: 

Základní požadavky na pyrotechnické předměty a pyrotechnické slože 

1. Pyrotechnické předměty musí být vyrobeny tak, aby: 

a) při dodrţení návodu k pouţívání nebyla ohroţena bezpečnost osob a majetku, 
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b) nemohly dosáhnout výše neţ 100 m, 

c) při výškových pyrotechnických efektech nedopadly na zem hořící zbytky, 

d) netvořily nebezpečné střepiny, které by mohly způsobit zranění osob; přitom pyrotechnické 

předměty třídy I a II nesmí vyvolat intenzitu hluku větší neţ 115 dB (A) ve volném prostoru 

ve vzdálenosti 8 m. 

2. Pyrotechnické předměty musí být: 

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

musí být zabezpečeny proti neţádoucímu zapálení, 

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

zapalování. 

3. Časované pyrotechnické předměty musí mít interval zpoţdění mezi záţehem a funkcí 

výrobku 3 aţ 6 sekund; to neplatí při pouţití elektrického záţehu. 

4. Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind.1) musí být na svém povrchu nebo 

v nejmenším prodejním balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k pouţívání 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 pouţívání 

u pyrotechnických předmětů třídy III a podtřídy T(ind. 1) musí obsahovat téţ návod k ničení 

selhávek. 

5. Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T(ind. 0) musí být na svém povrchu nebo v 

nejmenším prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k pouţívání 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. 

6. Pyrotechnické slože v pyrotechnických předmětech nesmí být samozápalné a 

mechanicky nebo chemicky znečištěny. Nesmí vykazovat chemické reakce a změny 

nepříznivě ovlivňující bezpečnost při manipulaci, skladování a pouţití, a to ani v případě 

jejich uloţení v nejmenším původním balení při teplotě 50 ºC po dobu 4 týdnů. [10] 

 

Požadavky na obaly pyrotechnických předmětů 

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

skladování nedošlo k jejich samovolnému otevření ani poškození pyrotechnických předmětů. 

2. Materiál obalů a jejich uzávěrů nesmí vyvolávat takové reakce s pyrotechnickým 

předmětem, při nichţ by vznikaly výbušné, hořlavé nebo jinak nebezpečné sloučeniny. 

3. Na přepravním obale musí být uveden výrobce, název pyrotechnického předmětu, hmotnost 

pyrotechnických sloţí, celková hmotnost balení, datum výroby a spotřební doba nebo datum, 
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do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován, a označení třídy nebo podtřídy stupně 

nebezpečnosti. [10] 

 

Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů 

1. Pyrotechnické předměty musí být skladovány a vystavovány tak, aby případným 

výbuchem nebo poţárem nebyly ohroţeny ţivoty a zdraví osob.  

2. Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen 

a) v původních obalech výrobce, 

b) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 ºC, 

c) odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek. 

3. Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind. 1) se mohou za podmínek 

uvedených v odstavci 2 skladovat 

a) v prodejní místnosti, a to v nejvyšším mnoţství 100 kg, které však nesmí obsahovat více 

neţ 20 kg pyrotechnických sloţí, 

b) v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším mnoţství 300 kg, které 

však nesmí obsahovat více neţ 60 kg pyrotechnických sloţí. [10] 

 

Prodej a používání pyrotechnických předmětů 

 

1. Pyrotechnické předměty se mohou prodávat jen v původním balení výrobce. 

2. Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T (ind.0) mohou být prodávány osobám 

mladším 18 let, pokud to není v návodu k pouţívání zakázáno. 

3. Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T(ind. 12) mohou být prodávány jen osobám 

starším 18 let. 

4. Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací 

odpalovače ohňostrojů,  které je rovněţ mohou pouţívat. Při prodeji je prodavač povinen 

ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku. 

5. V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických 

předmětů. 

6. Stánkový prodej můţe být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a 

podtřídy T(ind. 0). Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichţ 

zřízení se nevyţaduje stavební povolení. 7)  

7. Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind. 1) se nesmí pouţívat 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 T(ind. 1), pouţívané ve filmu, televizi a pro 

scénické a stolní salonní efekty.  [10] 
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6.2. Přizpůsobení a soulad s požadavky Evropské unie 

K výše uvedenému je třeba dodat, ţe toto byly poţadavky 90.let 20.století. Další významný 

krok, který byl s pyrotechnickými výrobky učiněn, bylo přijetí zákona č.156/2000 Sb. o 

ověřování střelných zbraní a střeliva. Krátce řečeno, tento zákon stanovil podmínky pro 

zkoušení a hlavně uvádění střeliva a pyrotechnických předmětů na náš trh. Nicméně 

v současné době jiţ není platný a byl nahrazen zákonem č. 148/2010 Sb. K tomuto zákonu 

byla vydána i prováděcí vyhláška, která do detailu rozvádí ustanovení a poţadavky uvedeného 

zákona. Jedná se o nařízení vlády č.208/2010 Sb. o  technických poţadavcích na 

pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh. Toto nařízení vlády vstoupilo v účinnost 

14.června 2010. Podle poţadavků obou zmíněných legislativních předpisů pracuje Český úřad 

pro zkoušení zbraní a střeliva ( dále jen ČÚZZS). 

6.3. Činnost úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva 

Dříve se v Čechách zábavní pyrotechnika vyráběla tajně podomácku, čemuţ odpovídaly i 

výsledky jejího pouţití – vznikaly výbuchy a poţáry, zranění a dokonce i mrtví. Aby bylo 

těmto událostem v co moţná největší míře zabráněno, přistoupil stát k zákonnému opatření,  

jehoţ předmětem jsou povinné zkoušky a ověření výrobků zábavné a technické pyrotechniky 

před jejím prodejem do obchodní sítě v ČÚZZS. 

Na vybraných vzorcích úřad zkouší a ověřuje plnění podmínek pro jejich bezpečné pouţití - 

zejména manipulační a dopravní bezpečnost, odolnost proti mechanickému poškození pádem, 

způsobilost pouţití při různých teplotách, fyzikální a chemickou stabilitu, povolený obsah 

pyrotechnických sloţí a výbušnin pro uvedenou třídu nebezpečnosti. K jejich řádné 

identifikaci na trhu se posuzuje vzhled, celistvost obalu a údaje na obalu včetně návodu na 

pouţití. Za důleţité kritérium spolehlivosti se pokládá i tzv. zpoţdění od záţehu do funkce 

pyrotechniky. Vlastní funkce a efekty musí být pravidelné, nepřerušované a nesmí ohrozit své 

okolí. Dále ČÚZZS 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. 

ČÚZZS má za povinnost dohlíţet na bezpečnost pyrotechnických výrobků v ČR. Zákonné 

předpisy (zákon č. 148/2010 Sb. a nařízení vlády č. 208/2010 Sb.) upravují postup, podle 

kterého mohou dovozci, výrobci a distributoři poskytovat široké veřejnosti výše uvedené 

výrobky pyrotechniky k prodeji. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. člení 

pyrotechnické výrobky do jednotlivých kategorií a současně stanoví kriteria přípustnosti pro 

manipulaci s nimi. [14] 
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Po provedení všech zkoušek je výrobek zařazen do příslušné kategorie a je mu přidělena 

certifikační značka, která dokladuje schválení pyrotechnického výrobku do prodeje. Tato 

značka (ovál se stylizovanou siluetou lva, uvedením kategorie a čísla protokolu o schválení) 

musí být na obalu každého výrobku (nebo nejmenšího prodejního balení). Značka je 

většinou součástí návodu k pouţívání, který dále musí obsahovat název pyrotechnického 

výrobku, kategorii, informaci o bezpečné vzdálenosti a o moţnosti pouţití v interiéru či 

exteriéru, 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 náleţitosti 

neobsahuje, pak není schválen k prodeji ! [15] 

 

Obrázek č.2 – Ukázka obalu s návodem a certifikační značkou [15] 

6.4. Požadavky nové legislativy podle Evropské unie 

Naposledy zde jiţ zmíněné legislativní předpisy (zákon č. 148/2010 Sb. a nařízení vlády č. 

208/2010 Sb.) byly přijaty v souladu s poţadavky Evropské unie, jejímţ je Česká republika 

právoplatným členem. Konkrétně se jednalo o tři stěţejní akty a rozhodnutí. 

Prvním z nich byla Směrnice  komise 2004/57/ES ze dne 23.dubna 2004 o definování 

pyrotechnických  předmětů a určité munice pro účely směrnice Rady 93/15EHS o 

harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní 

pouţití.  Druhým Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/23/ES ze dne 23.května 2007 

o uvádění pyrotechnických výrobků na trh a posledním  Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

rady č. 768/2008/ES z 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o 

zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.  

Zásadní změna oproti původnímu rozdělení nejen v názvosloví výrobků, ale především 

v rozdělení podle jednotlivých tříd. Jiţ se jim neříká pyrotechnické předměty, ale 

pyrotechnické výrobky. Nové třídy pyrotechnické výrobky se značí: 

 Zábavní pyrotechnika kategorie 1, 2, 3 a 4 
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 Divadelní pyrotechnika kategorie T1 a T2 

 Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a P2 

Rovněţ byl upraven i věkový limit pro nákup a hlavně pouţívání pyrotechnických výrobků a 

to tímto způsobem: 

 15 let pro zábavní pyrotechniku kategorie 1 

 18 let pro zábavní pyrotechniku kategorie 2 

 21 let pro zábavní pyrotechniku kategorie 3 

 21 let pro ostatní a divadelní pyrotechniku kategorie P1 a T1 

 18 let a odborná způsobilost pro kategorii 3, P1, P2, T1 a T2 

K dalším novinkám je třeba uvést třeba nové značení výrobků v souladu s Evropskou unií,  

nové výrobky se smějí po řádném speciálním označení pouţívat pouze a výhradně na 

předváděcích akcích. Byla rovněţ stanovena přechodná období pro pouţívání a prodej 

pyrotechniky, takţe budou současně platit pravidla a pouţívání podle starých předpisů i podle 

nových a to pro třídu I a II (kategorie 1 a 2) do 3. července 2013 a pro třídu III a IV včetně 

podtříd T0, T1 a T2 (kategorie 3, 4, P1, P2, T1, T2) do 3. července 2016. 

K další změně je třeba uvést i nový poţadavek na odbornou způsobilost, prováděcí předpis 

potom podrobněji stanovuje poţadavky na zdravotní způsobilost, systém ověřování znalostí a 

v příloze jsou rovněţ uvedeny i vzory osvědčení odborné způsobilosti. Dále je třeba zmínit i 

zásady bezpečné manipulace s pyrotechnikou, které přímo vyhláška stanovuje. K nim patří:   

1. Kaţdý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem, 

aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost. 

2. Kaţdý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li pouţíván k určenému účelu. 

3. Během přepravy a běţné manipulace by neměly pyrotechnické výrobky uvolňovat 

pyrotechnickou sloţ, nestanoví-li výrobce jinak. [16] 

Zábavní pyrotechnika musí zejména splňovat následující kritéria: jde-li o kategorii I 

a) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 1m, podle charakteru pyrotechnického výrobku 

můţe být bezpečná vzdálenost kratší 

b) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB nebo odpovídající 

hladinu hluku změřenou jinou metodou  



19 

jde-li o kategorii II 

a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB nebo odpovídající 

hladinu hluku změřenou jinou metodou 

b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 8 m, podle charakteru pyrotechnického výrobku 

můţe být bezpečná vzdálenost kratší 

jde-li o kategorii III 

a) maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB nebo odpovídající 

hladinu hluku změřenou jinou metodou 

b) bezpečná vzdálenost musí být minimálně 15 m, podle charakteru pyrotechnického 

výrobku můţe být bezpečná vzdálenost kratší [16] 

   

Obrázek č.3 a 4– Pyrotechnické výrobky I. a II.třídy  [26] 

   

Obrázek č.4 a 5– Pyrotechnické výrobky III. a IV.třídy  [26] 

V dalších kapitolách a oddílech se řeší poţadavky na značení, obal, technické poţadavky na 

zápalnici, dále se řeší shoda výrobků a poţívání značky CE. Tyto všechny poţadavky se však 
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týkají vţdy týkají výrobku jako takového, ale ani jeden zde uvedený předpis, kromě 

poţadavků na bezpečnou vzdálenost, neřeší nebo přímo nenařizuje zásady bezpečné 

manipulace s pyrotechnikou. Všechny tyto poţadavky je třeba hledat v jiných legislativních 

předpisech. 

6.5. Zákon o Požární ochraně a vyhláška Ministerstva vnitra 

Jedním z hlavních právních předpisů, který upravuje povinnosti běţných fyzických osob, ale 

samozřejmě i všech podnikatelských subjektů z hlediska ochrany před poţáry je zákon o 

Poţární ochraně č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o PO) a jeho 

prováděcí předpis, vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ( vyhláška o poţární 

prevenci). Je důleţité zde zmínit, ţe se velmi výrazným způsobem liší poţadavky výše 

uvedeného zákona pro běţné fyzické osoby ( řadové občany) od poţadavků firem, tedy 

podnikajících fyzických a právnických osob. 

7. Povinnosti fyzické osoby při používání zábavní 
pyrotechniky  – občana 

Základní povinnosti běţných občanů, tak jak jsou uvedeny v zákoně o PO, konkrétně v §17. 

K těm, které je moţno spojit s pouţíváním zábavní pyrotechniky zcela určitě patří: 

Fyzická osoba je povinna  

a)  počínat  si  tak,  aby  nedocházelo  ke  vzniku poţáru, zejména při pouţívání  tepelných,  

elektrických,  plynových  a  jiných spotřebičů a komínů,  při skladování a pouţívání 

hořlavých nebo poţárně nebezpečných látek,  manipulaci  s  nimi  nebo  s  otevřeným  ohněm 

či jiným zdrojem zapálení, 

b) plnit  příkazy  a  dodrţovat  zákazy týkající se poţární ochrany na označených místech, 

c) oznamovat  bez  odkladu  územně  příslušnému hasičskému záchrannému sboru  kaţdý  

poţár  vzniklý  při  činnostech,  které  vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo uţívá, 

d) dodrţovat  podmínky nebo návody vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo 

činností. [18] 

Rozdíl mezi povinnostmi řadového občana a podnikatele je zcela zásadní. Předpokládá se, ţe 

běţná fyzická osoba bude s pyrotechnickými výrobky a nejen s nimi pouze manipulovat. To 

znamená, ţe běţný občan je neprodává, neskladuje je, výjimečně  nepořádá velkolepé 

ohňostroje apod. Z výše uvedených legislativních poţadavků vyplývají i bezpečné zásady pro 

manipulaci s pyrotechnickými výrobky. K nim zcela určitě patří: 

a) Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: opatřena 

návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat 

a pouţívat. Návod by měl kaţdý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu dodrţovat. 
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Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou Českého úřadu pro 

zkoušení zbraní a střeliva.  

b) Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není 

vhodné pyrotechniku přechovávat v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených 

svíček. Dbejte také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.  

c) Výrobky zábavní pyrotechniky pouţívejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj 

nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, 

v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin 

do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či 

školských zařízení. Vţdy je potřeba dodrţovat bezpečné vzdálenosti, které jsou stanoveny pro 

jednotlivé třídy.  

d) Pyrotechnické výrobky vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle 

vyhlášky některých obecních úřadů nesmí pouţívat v uzavřených prostorách (místnosti, 

dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů 

důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.  

e) Pamatujte, ţe pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou 

neměli manipulovat.  

f) Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta 

nebezpečnější, by měla být vţdy uskladněna mimo jejich dosah. Je potřeba připomenout, ţe 

platí věková omezení pro jednotlivé třídy pyrotechnických výrobků.  

g) Neodpalujte znovu pyrotechniku, která jiţ jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte 

v souladu s návodem k pouţití (např. prolít vodou a zakopat do země).  

h) Pokud si přesto chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte na paměti, ţe tak můţe 

učinit jen odborně způsobilá osoba. Zároveň je třeba připomenout, ţe platí ohlašovací 

povinnost na obecní úřad a příslušný hasičský záchranný sbor. [20]   

8. Povinnosti podnikající fyzické osoby  a právnické při 
používání zábavní pyrotechniky  – firmy a organizace 

Základní povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob jsou rovněţ uvedeny  

v zákoně o PO, ale ne pouze pod jedním odstavcem, tak jak tomu bylo u běţného občana. 

Předpokládá se, ţe firmy nebo organizace pyrotechnické výrobky i dováţejí, prodávají, 

pořádají ohňostroje, pyrotechnické výrobky se pouţívají v divadle, při kulturních akcích apod. 
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Dá se souhrnně říci, ţe provázejí podnikatelskou činnost. Zde je třeba zdůraznit, ţe kaţdá 

firma musí provést začlenění svých podnikatelských činností. 

Podle  míry  poţárního  nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií 

 

   a) bez zvýšeného poţárního nebezpečí 

 

   b) se zvýšeným požárním nebezpečím 

 

   c) s vysokým požárním nebezpečím  

 

Za provozované činnosti se zvýšeným poţárním nebezpečím se dle §4 zákona o PO povaţují 

činnosti 

 

a)  při  nichţ  se  vyskytují v jednom prostoru nebo poţárním úseku nebezpečné  látky a 

přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující,  extrémně  hořlavé,  vysoce  hořlavé  a 

hořlavé, v celkovém mnoţství převyšujícím  1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu 

nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu 

j)  u kterých nejsou běţné podmínky pro zásah [18] 

Prováděcí předpis, tedy vyhláška Ministerstva vnitra ( dále jen MV ) č.246/2001 Sb., dále 

charakterizuje sloţité podmínky pro zásah. V souvislosti s pyrotechnickými výrobky se jedná 

o tento odstavec. 

b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky poţární ochrany bez 

upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohroţení zdraví a ţivotů 

hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo 

hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného 

materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s 

náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o 

celkovém výkonu 1 MVA a vyšším) [19] 

Dále je důleţité zmínit, ţe firmy a organizace mají také povinnosti, které pro ně vyplývají za 

zákona o PO. Povinnosti se stupňují podle míry poţárního nebezpečí. Základní okruh 

povinností, kteří mají všichni provozovatelé společný se velmi podobá povinnostem běţných 

fyzických osob. Základní povinnosti pro podnikatelské subjekty jsou uvedeny v § 5 zákona o 

PO. U činností se zvýšeným poţárním a vysokým poţárním nebezpečím však kromě 

základních existují i povinnosti další, ve kterých je jiţ patrný zásadní rozdíl mezi běţným 

občanem a firmou nebo organizací. K těmto povinnostem patří: 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným  poţárním 

nebezpečím a s vysokým poţárním nebezpečím jsou dále povinny:  
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a) stanovit organizaci zabezpečení poţární ochrany s ohledem na poţární nebezpečí 

provozované činnosti, 

 

b) prokazatelným  způsobem  stanovit  a  dodrţovat  podmínky  poţární bezpečnosti  

provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení,  nejsou-li  podmínky  

provozování  činností  a  zabezpečování údrţby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním 

předpisem, 

 

c) zajišťovat  údrţbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení   způsobem   

a   ve  lhůtách  stanovených  podmínkami  poţární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení, 

 

d)  stanovit  z  hlediska  poţární  bezpečnosti  poţadavky  na odbornou kvalifikaci  osob  

pověřených  obsluhou,  kontrolou, údrţbou a opravami technických   a  technologických  

zařízení,  pokud  to  není  stanoveno  zvláštními  právními  předpisy, a zabezpečit provádění 

prací, které by mohly vést ke vzniku poţáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací, 

 

e)  mít  k  dispozici  poţárně  technické  charakteristiky  vyráběných, pouţívaných,   

zpracovávaných   nebo  skladovaných  látek  a  materiálů potřebné  ke stanovení 

preventivních opatření k ochraně ţivota a zdraví osob a majetku [18] 

 

Dále je důleţité zde uvést, ţe plnění výše uvedených povinností je třeba mít zapracováno 

v dokumentaci poţární ochrany: 

 

Dokumentace požární ochrany 

 

1) Právnické  osoby  a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené  v  §  4  odst.  2  

a  3  jsou  povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci  poţární  ochrany,  plnit podmínky 

poţární bezpečnosti v ní stanovené a udrţovat ji v souladu se skutečným stavem. 

2) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace poţární ochrany. [18] 

 

Obsah dokumentace poţární ochrany stanoví vyhláška MV č.246/2001 Sb. K důleţitým 

dokumentům, ve kterých jsou zapracovány podmínky poţární bezpečnosti patří například 

dokument organizační zabezpečení PO, poţární řád apod. Podnikající fyzická osoba musí také 

provádět pravidelná školení svých zaměstnanců a osob, kteří jsou pověřováni činnostmi, kde 

je zvýšené riziko vzniku poţáru. 

K další podstatné povinnosti, která můţe velmi úzce souviset s pouţíváním pyrotechniky patří 

povinnost zřídit preventivní poţární hlídku: 
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Preventivní požární hlídka 

 

1) Právnické  osoby  a  podnikající fyzické osoby zřizují preventivní poţární hlídky 

a) v  prostorách  s  nejméně  třemi  zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti  se  zvýšeným  

poţárním  nebezpečím  nebo  s  vysokým poţárním nebezpečím, 

b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce  

2) Úkolem  preventivní  poţární  hlídky  je  dohlíţet  na  dodrţování předpisů  o  poţární  

ochraně  a  v případě vzniku poţáru provést nutná opatření  k záchraně ohroţených osob, 

přivolat jednotku poţární ochrany a zúčastnit se likvidace poţáru. [18] 

K vysvětlení výše uvedených legislativních povinností uvedu dva příklady, na kterých bude 

zřejmé, v čem je rozdíl mezi povinnostmi řadového občana a podnikatelského subjektu. 

8.1. Prodej a skladování pyrotechnických výrobků  - příklad č.1 

 Podnikatelský subjekt má pronajatou prodejní plochu ( mobilní stánek) ve velkém nákupním 

centru ( prodejní plocha více neţ 2000 m
2
 ). 

 Samotný prodej nebo skladování pyrotechnických předmětů v příručním skladě není činností 

se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím ve smyslu § 4 zákona o PO. Tato situace 

můţe nastat pouze v případech, ţe provoz naplňuje zároveň některé z kritérií stanovených 

v § 4 odst. 2 písm. g),h),i) a j), respektive § 4 odst. 3 písm. d) nebo e) zákona o PO. [21] 

Prodejní činnost ve velkých nákupních centrech naplňuje podmínky pro činnost se zvýšeným 

poţárním nebezpečím, navíc je většinou splněna i podmínka sloţitých podmínek pro zásah.  

Dále uvedu, ţe poţadavky pro skladování a vystavování pyrotechnických výrobků jsou 

uvedeny ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb.  

 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 

poţárem nebyly ohroţeny ţivoty a zdraví osob; 

 v prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány, se nesmí kouřit a manipulovat 

s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipoţárními prostředky (tedy 

vnitřními poţárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle schváleného poţárně 

bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o poţární prevenci); 

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

provádět jejich zapalování. [10] 

Ve výše uvedené vyhlášce je dále taxativně stanoveno maximální povolené mnoţství 100 kg 

pyrotechnických předmětů v prodejní místnosti (maximálně 20 kg pyrotechnických sloţí) 
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a v příručním skladě maximálně 300 kg pyrotechnických předmětů (maximálně 60 kg 

pyrotechnických sloţí). 

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, ţe prodejce musí provést  zapracování těchto 

poţadavků (případně dalších, uvedených např. v bezpečnostních listech) do dokumentace 

poţární ochrany, především do dokumentace o začlenění do kategorie podle míry poţárního 

nebezpeční ve smyslu zákona o PO, a v této souvislosti do systému organizace a řízení 

poţární ochrany (poţární řád - případně provozní řád provozní jednotky, dokumentace 

zdolávání poţárů, tematické plány pro školení zaměstnanců o poţární ochraně a odborné 

přípravy preventivních poţárních hlídek).  

Dále je velmi důleţité uvést ustanovení vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o poţární prevenci, 

které říká: 

1. Podmínky poţární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným poţárním 

nebezpečím  se zapracují do příslušných druhů dokumentace poţární ochrany uvedených v § 

27, vyhlášky MV č.246/2001 Sb. 

2. Za rozsah a způsob stanovení podmínek poţární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba 

odborně způsobilá nebo technik poţární ochrany),  přičemţ  vychází  ze   stavu  vědeckých  a  

technických poznatků  známých  v  době  jejich  stanovení.  Za  splnění tohoto poţadavku se  

povaţuje dodrţení podmínek  stanovených normativními poţadavky.  [19] 

Z uvedeného poţadavku je tedy zřejmé, ţe podmínky poţární bezpečnosti, lze hledat a 

následně i stanovit z normativních předpisů. Platný normativní předpis pro výrobky zábavní 

pyrotechniky je ČSN EN 15947-1  Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, 

kategorie 1, 2 a 3. 

8.2. Používání pyrotechnických výrobků na kulturní akci  - příklad 
č.2 

Kulturní představení v divadelním sále o kapacitě 400 osob budou v závěru provázet 

pyrotechnické efekty. 

 Divadelní kulturní akce jako taková jiţ bude naplňovat podmínky pro činnost se zvýšeným 

poţárním nebezpečím, bude zde zpracována dokumentace poţární ochrany včetně poţárního 

evakuačního plánu a dokumentace zdolávání poţáru, opět zde budou tzv. sloţité podmínky 

pro zásah. Provozovatel akce zajistí dohled nad plněním základních poţadavků poţární 

ochrany prostřednictvím preventivní poţární hlídky. 

http://www.technicke-normy-csn.cz/668300-csn-en-15947-1_4_87530.html
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Preventivní poţární hlídka, zde bude zřízena i z titulu dalšího poţadavku a tím bývá buď 

vyhláška obce nebo nařízení Krajského úřadu, která řeší poţární bezpečnost na akcích, 

kterých se účastní větší počet osob. Náplní preventivní poţární hlídky při akci tohoto 

charakteru bude hlavně dohled nad plněním poţárně –bezpečnostních opatření, které 

provozovatel akce před zahájením stanovil. V souvislosti s pouţíváním pyrotechnických 

efektů, lze jednoznačně doporučit písemné stanovení podmínek poţární bezpečnosti ( 

písemný  příkaz podobný jako se pouţívá při svařování, pouţívání otevřeného ohně apod.), 

zapracování podmínek poţární bezpečnosti do poţárního řádu nebo jiného druhu 

dokumentace PO. Preventivní poţární hlídka rovněţ zajistí poţární dohled během akce a 

hlavně minimálně 8 hodin po jejím skončení. Tato doba je určena jako minimální, z praxe je 

moţno vysledovat, ţe ke vzniku poţáru od zalétnuté jiskry můţe dojít rozhodně i po delší 

době.  

Na obou zde uvedených příkladech je patrné, ţe povinnosti podnikající fyzické nebo 

právnické osoby k plnění poţárně bezpečnostních patření jsou daleko přísnější, neţ pro 

běţného občana. Zásadní rozdíl lze spatřit v tom, ţe pokud bude se zábavní pyrotechnikou 

nakládat podnikatelský subjekt, musí zabezpečení poţadavků poţární ochrany řešit s osobou, 

která má pro danou problematiku kvalifikační předpoklady. ( odborně způsobilá osoba nebo 

technik poţární ochrany).  

Jedním z cílů práce bylo provedení srovnání poţadavků na zábavní pyrotechniku i v jiných 

zemích, v dalších kapitolách se budu věnovat vybraným státům. 

9.  Zábavní pyrotechnika  - Švýcarsko 

Švýcarsko je stát, tvořený 26 kantony, jehoţ obyvatelé mluví čtyřmi jazyky. Ovšem i přes 

jazykovou a geografickou rozdílnost si švýcarský národ zachovává obrovský smysl pro 

jednotu. Malé vnitrozemské Švýcarsko patří k nejbohatším zemím v Evropě. Podle řady 

ukazatelů patří dokonce k nejbohatším zemím světa. Strategická poloha spolu s politickou 

stabilitou a tradiční důvěryhodností učinily ze země světové finanční středisko.  [22]  

Švýcarsko není členem Evropské unie, politicky a vojensky je neutrální. 

Problematika pouţívání zábavní pyrotechniky je zde zakotvena v legislativních předpisech 

stejně jako v České republice, dohled nad dodrţováním ustanovení zákonů však mají úřady 

policie v jednotlivých kantonech. Podmínky se nepatrně liší pro jednotlivé kantony . 

Jednotlivé zákony, které se zabývají pyrotechnickými výrobky jsou Spolkový zákon SR 

941.41 ze dne 25. Března 1977 o výbušninách, dále nařízení vlády SR 941.411 ze dne 27. 

listopadu 2000 o výbušných materiálech a spolkový zákon SR 943.521 z 15.prosince 2004. 
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Jednotlivá policejní ředitelství v příslušných kantonech vydávají na základě poţadavků výše 

uvedené legislativy své vyhlášky, které upravují dovoz a prodej pyrotechnických výrobků. 

Zásadní rozdíl mezi pravidly pro prodej zábavní pyrotechniky v České republice a Švýcarsku 

je ten, ţe nestačí pouze ţivnostenské oprávnění, ve Švýcarsku musíte prostřednictvím policie 

poţádat o licenci k prodeji pyrotechnických výrobků. Licence se provádí formou ţádosti na 

speciálním formuláři a její vydání je zpoplatněno. K licenci jiţ musíte předloţit doklady o 

odborné způsobilosti, která je poţadována pro jednotlivé druhy pyrotechnických tříd. Další 

poţadavek je, ţe osoba musí být důvěryhodná, bez záznamu v trestním rejstříku, trvale bydlící 

na území Švýcarska. Povolení se rovněţ vydává na omezenou dobu, po určité době se 

podrobuje dalšímu jednání k přezkoumání uvedených skutečností. 

Budu –li dále srovnávat legislativní poţadavky Švýcarska a České republiky, shoda bude 

v rozdělení výrobků do jednotlivých tříd, dále věkové limity pro jednotlivé třídy. Shodu 

nacházím rovněţ v ustanovení naší vyhlášky Českého báňského úřadu, v kapitole řešící 

podmínky skladování. 

První zásadní rozdíl je, ţe švýcarská legislativa zakazuje prodej pyrotechniky uvnitř 

obchodních center, jejichţ plocha přesahuje hodnotu 1000 m
2
. 

Další rozdíl je, ţe ve Švýcarské legislativě naleznu kapitoly jako bezpečnostní opatření při 

bouřce, metodiku zneškodňování výrobků, které selhaly. V samostatné kapitole se řeší i výše 

správních poplatků, které se týkají uţivatelů, prodejců. Doporučená cena licence pro prodejce 

se pohybuje v rozmezí 50-500 CHF.  

Závěrem lze říci, ţe ačkoli Švýcarsko není členem Evropské unie, platí zde velmi podobné 

legislativní poţadavky v oblasti zábavní pyrotechniky jako v jiných členských zemích. Ve 

srovnání s Českou republikou je zde zásadní rozdíl, ţe prodejci zábavní pyrotechniky musí 

ţádat s časovým předstihem policejní orgány o prodejní licenci. Schvalovací proces provází 

prověření odborné způsobilosti prodejce, licence je zpoplatněná a dostane ji pouze osoba 

nikoli podnikatelský subjekt, který má trvalé bydliště v zemi. Další velmi významný rozdíl 

vidím v zákazu prodeje zábavní pyrotechniky v obchodních centrech, kde prodejní plocha 

přesahuje 1000 m
2
. 

10.  Zábavní pyrotechnika  - Rakousko 

Rakouská republika se skládá z devíti spolkových zemí. V historii byla součástí monarchií 

dvou zemí Rakouska-Uherska. Hlavním městem Rakouska je Vídeň. Rakousko se svým 

počtem obyvatel ( cca 8,5 milionu) řadí k menším evropským zemím. Tato Alpská země se 
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řadí mezi jednu z ekonomicky nejstabilnějších a nejrozvinutějších zemí Evropské unie. Jejím 

členským státem se Rakousko stalo aţ později,  v roce 1995. 

Zábavní pyrotechnika a pyrotechnické výrobky jsou v Rakousku řešeny v legislativních 

předpisech, které byly stejně jako v České republice harmonizovány s poţadavky Evropské 

unie. Zde se jedná o dva legislativní předpisy.  

Těmi jsou Federální zákon o pyrotechnických výrobcích PYRO TG 2010 ze 4.ledna 2010 a 

Nařízení ministerstva práce a hospodářství o skladování a pouţívání pyrotechnických výrobků 

ze 17.června 2004 pod číslem PYR-LV-2004.  

Budu-li procházet jednotlivá ustanovení nařízení ministerstva práce a hospodářství a 

porovnávat je s naší vyhláškou Českého báňského úřadu rozdíly najdu hned v jednom 

z prvních ustanovení, kde se píše: 

a) Pyrotechnické výrobky mohou být skladovány pouze v originálním balení výrobce. 

b) Prodávají-li se pyrotechnické výrobky v prodejních stáncích, tak potom tyto musí tvořit 

uzavřený prostor .Dále mohou být pyrotechnické výrobky umístěny v uzavřených vitrínách 

nebo v průhledných obalech, ale vţdy takovým způsobem, aby se jich lidé nemohli přímo 

dotýkat.   

c) Dveře místnosti, kde jsou uloţeny pyrotechnické výrobky se musí otevírat ve směru úniku 

a musí mít předepsánu minimální poţární odolnost, stanovenou dalšími předpisy.  

d) V prostorách, kde jsou uloţeny pyrotechnické výrobky, nelze instalovat tepelné spotřebiče 

na tuhá, kapalná nebo plynná paliva. Dále je zakázáno pouţívat otevřené elektrické 

spotřebiče, povrchová teplota otopných těles nesmí překročit teplotu povrchu 120 ° C. 

e) Pro prvotní poţární zásah musí být v kaţdé místnosti umístěn funkční přenosný hasicí 

přístroj (vodní hasicí přístroj s minimální kapacitou 9 litrů, vhodné pro třídy poţárů, dle ČSN 

EN 2 "Poţární tříd zveřejněné 02.01.1993 a schválený pod Spolkovou sbírkou zákonů č. 

666/1995) zřetelně viditelný a snadno přístupný. [27]    

V dalších ujednání se taxativně jmenují prostory, kde je zakázáno skladovat pyrotechnické 

výrobky. Jsou to například schodiště, únikové cesty, společné prostory domů a opět jsou zde 

zmíněna obchodní centra, jejichţ plocha přesahuje 2000 m
2
. Pro připomenutí uvádím, ţe ve 

Švýcarsku je to jiţ 1000 m
2
, v České republice se toto naopak neřeší vůbec. 

Další odstavce řeší mnoţství skladování pyrotechnických výrobků pro jednotlivé třídy, řeší se 

podmínky skladování pro velké sklady pyrotechniky. Pokud srovnám limitní mnoţství pro 
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prodej, tak mohu říci, ţe jsou téměř totoţná s poţadavky naší vyhlášky Českého báňského 

úřadu. 

Druhý legislativní předpis, který řeší pouţívání pyrotechniky je jiţ výše uvedený Federální 

zákon o pyrotechnických výrobcích PYRO TG 2010 ze 4.ledna 2010. Porovnám-li jednotlivá 

ustanovení zákona opět s naší legislativou, tak mohu říci, ţe je velmi srovnatelný s předpisy, 

které Česká republika přijala na základě poţadavků Evropské unie. 

Zákon řeší zatřídění jednotlivých výrobků do kategorií, věkové limity pro pouţívání výrobků, 

poţadavky na uvádění výrobků do prodeje, metodiku zkoušení a klasifikace. V dalších 

kapitolách lze nalézt poţadavky na odbornou způsobilost u vyšších kategorií a metodiku 

ověřování odborné způsobilosti. Budu-li hledat zásadní rozdíly, mohu říci, ţe v podstatě 

neexistují kromě jediného. Tím je niţší věkový limit pro manipulaci s pyrotechnickými 

výrobky I.třídy, v Rakousku je jiţ 12 let, ostatní věkové limity jsou totoţné.  

Provedu-li závěrečné zhodnocení, vychází mi, ţe zde platí opět velmi podobné legislativní 

poţadavky v oblasti zábavní pyrotechniky jako v České republice a Švýcarsku. Rozdílné 

poţadavky jsou na prodejní plochy a stánky, kde platí přísnější omezení neţ u nás, opět zde 

zmíním zákaz prodeje ve velkých obchodních centrech, jejichţ plocha je 2000 m
2
 . Ve 

srovnání se Švýcarskem je limit ovšem vyšší. 

11.  Zábavní pyrotechnika  - Německá spolková republika 

Spolková republika Německo je federativní republikou sloţenou ze 16 spolkových zemí         

( německy Bundesland ) s vysokým stupněm autonomie. Ve své dnešní podobě vznikly 

německé spolkové země na území někdejšího „západního“ Německa v letech 1945-1952, na 

území bývalé NDR dne 3. října 1990. Německo má přes 82 milionů obyvatel, coţ z něj činí 

nejlidnatější stát Evropské unie. Na základě nominální hodnoty hrubého domácího produktu 

je německá ekonomika třetí největší na světě a v roce 2007 byla největším světovým 

exportérem. Německo je druhým největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a 

jeho výdaje na obranu jsou šesté největší na světě. Ţivotní úroveň je v Německu vysoká a 

funguje tam velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je jedním z klíčových aktérů 

evropské i celosvětové politiky, zakládacím členem Evropské unie. [29] 

Problematika výrobků zábavní pyrotechniky je ve Spolkové republice Německo řešena ve 

Spolkovém zákoně o výbušninách z roku 1977, jehoţ poslední aktualizace proběhla v souladu 

s nařízením Evropské rady dne 22.12.2011 pod číslem (BGBl. I S. 3044).     

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_demokratick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
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Budu-li porovnávat jednotlivé poţadavky uvedeného zákona s legislativou České republiky a 

ostatních zde uvedených zemí, bude platit stejné rozdělení pyrotechnických výrobků do čtyř 

tříd podle druhu rizikovosti. Zábavní pyrotechnika I. třídy se smí prodávat během celého roku 

prakticky bez omezení, věkový limit je zde stejný jako v Rakousku, tedy 12 let. U 

bezpečnostních opatření vyšších tříd uţ ovšem existují rozdíly. Pyrotechnické výrobky od 

třídy II. a výše se smí prodávat pouze v časovém období od 28. do 31. prosince a musí být 

pouţity nejpozději do 1.ledna. Toto však platí pouze pro běţné fyzické osoby, které nemají 

odbornou způsobilost k pouţívání pyrotechnických výrobků. 

Zvláštní odborná způsobilost je poţadována pro pyrotechnické výrobky IV. třídy, jedná se o 

prvky a rakety pro ohňostrojná představení. Pokud osoba má platné školení ( průkaz 

odpalovače ohňostrojů) můţe pouţívat pyrotechnické výrobky i během roku mimo výše 

uvedené časové období. Zde je však důleţité zmínit, ţe kaţdý ohňostroj podléhá v Německé 

spolkové republice ohlašovací povinnosti. Ohlašovací povinnost pro provádění ohňostroje je 

nejméně 2 týdny na příslušný hasičský záchranný sbor. Pokud se koná ohňostroj v blízkosti 

nádraţí, letiště, přístavu nebo v blízkosti mořského pobřeţí, platí zde ohlašovací povinnost ve 

lhůtě minimálně 4 týdnů před pořádáním akce. U zvláštní odborné způsobilosti je vyţadováno 

rovněţ pojištění profesní odpovědnosti. 

K dalším důleţitým zásadám, které jsou v zákoně zakotveny patří, ţe platí přísný zákaz 

neodborného zasahování do pyrotechnických výrobků a domácí neschválená výroba, která 

můţe být potrestána aţ třemi lety odnětí svobody. Pyrotechnické výrobky by měly být 

skladovány v suchu, mimo zdroje zapálení. Ke kaţdému pyrotechnickému výrobku musí být 

přiloţen návod k pouţití. Osoba, která s výrobky manipuluje musí být zdravotně způsobilá, 

bez tělesného postiţení ( barvoslepost, sluchové nebo pohybové postiţení).V dalších 

poţadavcích se řeší metodika zkoušení a schvalování. Zde musím konstatovat, ţe je 

v Německu velmi podobná jako u nás. Německý úřad, který má na starosti zkoušení, 

povolování a certifikaci pyrotechnických výrobků je srovnatelný s českým ČÚZZS a jmenuje 

se BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und  – prüfung). 

Závěrem lze říci, ţe Německá spolková republika má velmi podobné poţadavky na klasifikaci 

pyrotechnických výrobků, jako ostatní zde uvedené země. Co se týká bezpečnostních 

opatření, hodnotím je asi jako jedny z nejlepších. Zásadní rozdíl mezi jinými členskými státy 

Evropské unie spočívá v zákazu pouţívání pyrotechnických výrobků během roku, velmi 

pozitivně hodnotím trestnou odpovědnost při výrobě domácí pyrotechniky a neodborných 

zásahů do výrobků.  
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12.  Zábavní pyrotechnika  - Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je parlamentní monarchií sloţenou ze 

čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna 

Alţběta II., jeţ je zároveň hlavou dalších třinácti států Commonwealthu, například Kanady, 

Austrálie, Nového Zélandu a Jamajky. Takzvanými britskými korunními závislými územími 

jsou Ostrov Man a Normanské ostrovy. Jako takové jsou vlastnictvím Britské koruny, nejsou 

součástí Spojeného království, jsou s ním pouze spojeny federací známou jako Britské 

ostrovy. Ačkoliv bylo Spojené království ještě v devatenáctém století nejsilnější velmocí, obě 

světové války a především pak rozpad koloniální říše v druhé polovině dvacátého století jeho 

vliv značně oslabily. Přesto je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, jadernou velmocí i 

členem skupiny G8. Jde o pátou největší ekonomiku světa s druhými nejvyššími výdaji na 

obranu. Je tak důleţitou politickou, ekonomickou i vojenskou silou. Dále je jedním ze 

zakládajících členů NATO, členem Evropské unie se stala v roce 1973. [31] 

Zásady pouţívání, prodeje a bezpečné manipulace s pyrotechnické výrobky a ohňostroji jsou 

ve Spojeném království zakotveny v několika legislativních předpisech, které byly v období 

posledních deseti let opět upraveny s poţadavky legislativy Evropské unie. Jedná se o dvě 

nařízení britského parlamentu. Prvním z nich jsou pravidla pro pouţívání ohňostrojů, vydaná 

pod číslem 1836 dne 14. července 2004. Druhé nařízení pod názvem Ochrana spotřebitele 

z hlediska pouţívání pyrotechnických výrobků má číslo 1554 a bylo vydáno 7. července 2010. 

Porovnám-li poţadavky pravidel pro pouţívání ohňostrojů se zde jiţ uvedenými zeměmi, tak 

dojdu k závěru, ţe poţadavky Spojeného království se mnoho neliší od zemí kontinentální 

Evropy. Jednotlivé pyrotechnické výrobky jsou opět rozděleny do čtyř tříd podle rizikovosti. 

Čtvrtá třída je zakázána pouţívat běţné veřejnosti, zde musíte mít zvláštní odbornou 

způsobilost. Poţadavek je takový, ţe prodejci se jiţ při nákupu musíte prokázat speciálním 

průkazem, bez něhoţ si výrobek nemůţete zakoupit. Pro tyto výrobky je zde stanoven věkový 

limit 18 let. Další omezení se týká pouţívání pyrotechnických výrobků v nočních hodinách. 

Zde platí zákaz, který je omezen časem 23.00 – 7.00 hod. Toto omezení neplatí pro čtyři dny 

v roce, kterými jsou Silvestr, Nový rok, Čínský Nový rok a 5.listopad. Pokud bude chtít osoba 

pořádat ohňostroj mimo uvedená časová období, musí si podat ţádost na příslušnou radnici 

nebo obecní úřad. Mimo uvedená období mohou ohňostroje pořádat pouze specializované 

firmy s odbornou způsobilostí na základě povolení. 

Další omezení se týká výrobků, které dosahují při pouţívání hladiny hluku 120 dB a více. 

Jedná se většinou o výrobky III. třídy, na veřejných prostranstvích se nesmí pouţívat. 
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Dovozci a prodejci pyrotechnických výrobků musí ţádat a speciální licenci, kde jsou kromě 

jiného prověřovány i podmínky pro skladování a uloţení pyrotechnických výrobků. Cena 

roční licence je stanovena na 500 £. 

Následně se řeší i podmínky prodeje pyrotechnických výrobků. Kaţdý stánek, prodejní místo, 

ale třeba i internetový zásilkový obchod je povinen zveřejnit informace a věkových 

omezeních pro jednotlivé třídy výrobků a upozornit na zákaz pouţívání výrobků  IV. třídy, 

kde je jiţ poţadována odborná způsobilost. Toto upozornění má stanovený minimální rozměr 

pro písemné sdělení, jedná se o formát A3 a velikost písmen je poţadována min. 16 mm.  

Další omezení se týká maximálního prodaného mnoţství jedné osobě. Pokud nakoupíte 

výrobky, jejíchţ hmotnost přesáhne 50 kg, je prodejce povinen evidovat Vaše údaje po dobu 

nejméně tří let.  Za zmínku stojí uvést i doporučení maximálních bezpečných vzdáleností pro 

jednotlivé třídy, které jsou stanoveny 5 metrů pro druhou třídu a 25 metrů pro třídu třetí. U 

první třídy se doporučuje bezpečná vzdálenost v souvislosti s návodem k pouţití.       

Druhým legislativním předpisem pro pyrotechnické výrobky je  jiţ zde uvedené nařízení pro 

Ochrana spotřebitele ze  7. července 2010. Toto nařízení bylo rovněţ přijato na základě zde  

jiţ zmíněných poţadavků Evropské unie. Porovnám-li jednotlivá ustanovení, mohu říci, ţe se 

toto nařízení velmi podobá naší prováděcí vyhlášce č. 208/2010 Sb. Obě řeší podmínky 

uvádění výrobků na trh, jsou zde uvedeny poţadavky na značení a pouţívání certifikačních 

symbolů. V další kapitole nalezneme věkové limity pro jednotlivé třídy. Ve Spojeném 

království je rozdíl oproti jiným zemím ve věkovém limitu pro první třídu, zde mají aţ 16 let, 

další třídy jsou jiţ stejně od 18 let. V tomto nařízení nenajdeme však ţádné 

poţadavky,týkající se bezpečnosti při manipulaci s výrobky.      

Zhodnotím-li poţadavky Spojeného království, tak mohu říci, ţe se opět velmi podobají 

poţadavky, týkající se značení, uvádění do oběhu a rozdělení do jednotlivých tříd. Liší se 

věkové hranice pro pouţívání výrobků. Jsou zde časová omezení jako v Německu, prodejci 

musí viditelně na svých obchodních plochách zveřejnit věková omezení.    

 

13.  Návrh bezpečnostních opatření pro manipulaci s 
pyrotechnikou 
 Na základě provedení rešerší z České republiky a výše uvedených evropských zemí vytvořím 

seznam doporučení, které by měly být při pouţívání pyrotechnických výrobků akceptovány a 

jejich plnění by mohlo vést ke sníţení zranění osob, převáţně dětí a následných poţárů. 

Jednotlivá doporučení budou zařazeny do dvou okruhů. První se bude týkat prodeje výrobků a 
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doporučení pro prodejce, druhý okruh budu zaměřen na vlastní manipulaci s pyrotechnickými 

výrobky. 

 

13.1. Bezpečnostní opatření pro prodej pyrotechnických výrobků 

 

Prodej zábavní pyrotechniky by měl mít během roku časová omezení. Časová omezení by se 

měla týkat nejen vlastního prodeje, ale i doby pouţívání. Jednotliví prodejci by měli mít pro 

prodej speciální licenci, jejíţ vydání bude výrazně zpoplatněno, licence by měla být vystavena 

na konkrétní osobu, která by měla doloţit odbornou způsobilost, danou legislativními 

předpisy. Zaměřím-li se na poţadavky na obchodní místo, tak vlastní prodejní plocha by měla 

být povinně označena informacemi pro veřejnost, kde budou uvedena zejména zákonná 

věková omezení pro jednotlivé třídy. Následně by i prodejci měli mít povinnost důsledně 

kontrolovat plnění věkových limitů pro prodej. Dále by prodejní plocha nebo místo, kde 

budou výrobky vystaveny, měla být oddělená sklem nebo jiným způsobem zabezpečena proti 

neoprávněnému vniknutí osob. Jako dobrý poţadavek hodnotím i  poţadování vybavení 

prodejního místa konkrétním druhem hasicího přístroje s minimální doporučenou hasební 

schopností. Zde bych doporučil kvantitativně vyšší hodnotu hasební schopnosti. 

Prodejní stánky s pyrotechnickými výrobky by neměly být v obchodních centrech, kde je 

obchodní plocha větší neţ 1000m
2
, pokud budou umístěny v obchodních prostorách menších, 

neţ zde uvádím, tak mimo poţárně nebezpečný prostor objektu. Účelné by bylo i zavedení 

zákazu výskytu skladování nebo prodeje pyrotechnických výrobků pro konkrétní prostory ( 

chodby, chráněné únikové cesty apod.), podobně jako je to u výskytu tlakových lahví se 

zkapalněnými uhlovodíkovými plyny apod. 

13.2. Bezpečnostní opatření pro manipulaci s pyrotechnickými 
výrobky 

Na základě provedených rešerší v zahraničí navrhuji pro zvýšení bezpečnosti při manipulaci 

s pyrotechnickými výrobky následující řešení. Má navrţená opatření lze chápat i jako text 

vlastního návodu k pouţití, který by měl být součástí kaţdého pyrotechnického výrobku. Jiţ 

při nákupu pyrotechnických výrobků by měly osoby vţdy respektovat omezení věkových 

hranic pro jednotlivé třídy, občan by neměl nakupovat výrobky, které vyţadují pro manipulaci 

zvláštní odbornou způsobilost.  Před vlastním pouţitím daného výrobku by si měl kaţdý 

uţivatel vţdy pozorně přečíst návod k pouţití, který musí být uveden na kaţdém výrobku a 

jednoznačně se řídit jeho doporučením. 

Za velmi důleţité povaţuji vyvarování se nákupu nechválených produktů, které nejsou 

označeny certifikačními značkami a tudíţ nebyly z hlediska bezpečnosti testovány a 

zkoušeny. Pokud budete pyrotechnické výrobky pouţívat uvnitř budov ( niţší třídy), dbejte 
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odstupových vzdáleností od hořlavých látek, výrobky je dobré vţdy umístit na nehořlavou 

podloţku.  Pokud budou pyrotechnické výrobky pouţívat děti, zajistěte vţdy dohled dospělé 

osoby.  K odpalování raket nebo pyrotechniky typu římské svíce, je dobré vţdy pouţít 

pomocné odpalovací zařízení jako je trubka nebo láhev. Je důleţité se vyvarovat přímého 

odpalování pouze z ruky.  Při vlastním odpalu je důleţité dodrţet  kolmý směr letu 

pyrotechnické sloţe. Ohňostroje a pyrotechnické výrobky bychom měli vţdy pouţívat na 

volném prostranství, nikdy ne v těsné blízkosti budov. Za důleţité povaţuji rozhodně zmínit, 

ţe pouţívání pyrotechnických výrobků způsobuje značný hluk, během pouţívání bychom  

neměli být v blízkosti nemocnic, objektů pro seniory apod.     

Po vlastním zapálení odpalovací šňůry je vhodné se zdrţovat ve stanovené bezpečné 

vzdálenosti, nikdy bychom se neměly sklánět obličejem nad výrobkem nebo do prostoru, 

odkud vyletují pyrotechnické sloţe, dávat ruce. Při zapalování pyrotechniky je velmi vhodné 

pouţít ochranné brýle z netříštivého materiálu. Pokud pyrotechnický výrobek selţe, tak 

bychom jej neměli nerozebírat, opravovat nebo zasahovat do jeho obalu nebo odpalovacího 

zařízení. Velmi vhodné by bylo zavedení zákonné trestné odpovědnosti při porušení tohoto 

poţadavku. V případě selhání pyrotechnického výrobku bychom jej měli umístit minimálně 

na dobu 10 minut do nádoby s vodou nebo zahrnout vrstvou zeminy, písku apod.  

Pyrotechnické výrobky by se měly vţdy skladovat z dosahu zápalných zdrojů, otevřeného 

ohně, sálavého tepla a přímého slunečního záření.   

V případě pořádání většího ohňostroje, kde se bude účastnit větší počet osob, je velmi důleţité 

vţdy uvědomit místní obecní úřad a hasičský záchranný sbor. Pořádání tohoto typu ohňostroje 

bychom měli realizovat pomocí odborné dodavatelské firmy, která je povinna zajistit 

odbornou způsobilost osob, které budou ohňostroj realizovat. Tato firma rovněţ splní i další 

zákonné povinnosti ( preventivní poţární hlídka, prokazatelné stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti apod.)  

      

14.  Závěr 

Cílem práce bylo stanovit protipoţární a bezpečnostní opatření pro manipulaci se zábavní 

pyrotechnikou a ohňostroji a porovnat legislativní poţadavky pro pouţívání zábavní 

pyrotechnicky v České republice a vybraných zemí Evropské unie. V první části práce je 

představena zábavní pyrotechnika z hlediska jejího vývoje a historie, následuje přehled 

mimořádných událostí nejen ze světa, ale i z České republiky, které jsou podloţeny 

statistickými údaji z Generálního ředitelství HZS. Dále se práce zabývá představením platné 

legislativy pro danou problematiku nejen ze současnosti, ale je zde popsán i vývoj právních 

předpisů za posledních dvacet let. Dále následují samostatné kapitoly, které porovnávají 

rozdíl mezi povinnostmi běţného občana, s povinnostmi firem a organizací.  Lze říci, ţe naše 
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země má srovnatelné poţadavky s ostatními zeměmi v rámci klasifikace a základních 

poţadavků na zkoušení, značení, dovoz a uvádění do oběhu, které ukládá legislativa Evropská 

unie. Ostatní země mají však více propracovány konkrétní poţadavky na pouţívání výrobků a 

lze rovněţ říci, ţe jejich systém poţadavků je přísnější a tudíţ i bezpečnější. Zavedení 

obdobných opatření, které lze nalézt ve vybraných kapitolách a zejména v závěru práce, by 

mělo výrazně sníţit počet zraněných osob a počet případných poţárů a událostí, které se 

kaţdoročně v souvislosti s pyrotechnickými výrobky dějí.    
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