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Anotace 
 

ČERMÁK, Bc. Michal. Bezpečnostní aspekty zábavné pyrotechniky. Ostrava, 2017. 

Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 92 s. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních aspektů zábavní 

pyrotechniky. Teoretická část práce se zabývá metodikou měření akustického tlaku, měření 

ve výbuchovém autoklávu a statistickými údaji o zraněních, způsobených zábavnou 

pyrotechnikou. Součástí práce jsou také výtahy z předpisů spojených s aplikací, přepravou 

a skladováním zábavní pyrotechniky. Praktická část popisuje rozbor, složení, vývin tlaků a 

rozlet zbytků vybraných vzorků při aplikaci. V závěru práce jsou vyhodnoceny získané 

záznamy s naměřenými hodnotami ze zkoušek a měření spolu s možnými doporučeními 

pro prevenci s ohledem na bezpečnost v souvislosti se zábavní pyrotechnikou.  

Klíčová slova:  

zábavní pyrotechnika, pyrotechnická náplň, pyrotechnický výrobek, akustický tlak, 

bezpečnostní aspekty 

 

ČERMÁK, Bc. Michal. Safety Aspects of Entertainment Pyrotechnics. Ostrava, 2017. 

Diploma thesis. VŠB-TU Ostrava. 92 s. 

This diploma thesis deals with the safety aspects from entertainment pyrotechnics. 

The theoretical part deals with the methodology of measurement sound pressure, 

measurement in detonation autoclave and statistical data on injuries caused by 

entertainment pyrotechnics, the part of thesis are also lifts from the regulations associated 

with the application, transport and storage of entertainment pyrotechnics. The practical part 

describes the analysis, composition, development of pressures and flight residues of 

selected samples during application. In the conclusion are evaluates the obtained results 

with measured values from tests and measurements along with possible recommendations 

for prevention with, regard to safety in connection, with entertainment pyrotechnics. 

Keywords 

entertainment pyrotechnics, pyrotechnics charge, pyrotechnic article, acoustic 

pressure, safety aspects 
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Úvod 

Zábavní pyrotechnika (dále jen ZP) se v dnešní době používá v průběhu celého roku 

jako zdroj zábavy. První zmínky o ZP byly datovány přibližně před 2000 lety. Již v počátku 

našeho letopočtu byla vyrobena první „petarda“, která byla dle legendy vyrobena náhodně 

v jedné čínské zahradní kuchyni. Náhodně smíchanou směsí ze síry, ledku a dřevěného uhlí 

lidé plnili bambusové tyče a zapalovali je, ty poté vybuchovaly a dle pověsti tyto rány 

odpuzovaly zlé duchy. Další rozvoj ZP je spojován s příchodem střelného prachu, který se 

poprvé objevil přibližně v polovině 9. století našeho letopočtu v Číně. Do Evropy se 

střelný prach, a tedy zábavní pyrotechnika poprvé dostala v průběhu 13. století 

s následným rozvojem a rozšířením do celé Evropy. Za první státy v Evropě, které plně 

využívaly ohňostroje a následně sílu střelného prachu jsou považovány Itálie a Německo. 

V Čechách se střelný prach poprvé objevil v 15. století. Ohňostroje se u nás nejvíce 

rozšířily za vlády Rudolfa II. Habsburského.   

ZP se v průběhu let rozšířila po celém světě, jakožto i její vývoj a příchod nových 

výrobků (např. rakety, ohňostrojové kompakty nebo římské svíce). ZP se používá po celý 

rok při oslavách narozenin, svátků, vernisáží či příchodu nového roku. Zvukové, a 

především světelné efekty dokážou lidi pobavit či potěšit, ovšem ZP skýtá různá nebezpečí 

a nežádoucí následky.  

Nebezpečí, které je spojeno se ZP, je ovlivněno jeho velikostí, neuváženou a 

neodbornou manipulací nebo vadou, která mohla vzniknout při přepravě nebo při výrobě. 

V poslední době se v naší legislativě objevilo již mnoho předpisů, které se touto 

problematikou zaobírají a ze kterých jsou v této práci vytaženy důležité části. Především se 

klade velký důraz na přepravu a skladování ZP, neboť většina nekvalitní ZP se k nám 

dováží z dálného východu, s následným prodejem na trzích či v neprověřených obchodech. 

Také jsou důležitá věková omezení nebo rozdělení ZP do kategorií podle velikostí. 

Hlavním nebezpečím je při manipulaci s ní především poranění končetin, narušení sluchu 

či zraku od odlétajících zbytků nebo také možná iniciace požáru. 

Praktické zkoušky akustických tlaků při výbuchu ZP, rozlet zbytků, rozbory 

vybraných vzorků ZP, vyhodnocení a následný návrh opatření vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti při použití ZP jsou hlavním cílem této práce. 



2 

 

Zhodnocení současného stavu problematiky 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum legislativy a publikací, které se zabývají 

volně přístupnou ZP a zacházení s ní. Priorita byla především kladena na bezpečnostní 

aspekty a možné požární nebezpečí ZP.  

Většina zdrojů, které byly zapotřebí k vypracování této práce, byly získány 

z internetu, kde jsou předpisy České legislativy přístupny. Potřebné informace 

z technických Norem a zahraniční zdroje byly získány z přístupné databáze v ústřední 

knihovně VŠB – TU Ostrava.  

Podobnými tématy se zabývalo už mnoho prací, od složení až po možná nebezpečí 

ZP. Hlavním zdrojem informací pro mou práci je má bakalářská práce z roku 2015: 

ČERMÁK, M. Zábavná pyrotechnika jako zdroj požáru. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. 

VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. [48].  

Tato práce se zabývá především zápalným potenciálem a popisem vybraných vzorků 

ZP. V první části je probrána legislativa a terminologie, poté statistické údaje z požárů 

vzniklých od aplikace ZP a zkoušky, které se zabývají zápalným potenciálem vybraných 

vzorků. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky a navrhnuta možná opatření pro prevenci. 

Jelikož v průběhu posledních dvou let došlo k novelizaci několika předpisů je tato práce 

sepsána podle staré legislativy. I přes to byla svým složením, popisem legislativy a 

zkouškami velkým přínosem mé práce.  

Další použitá bakalářská práce byla zhotovena také před novelizací, ovšem i tato 

práce byla velkým přínosem pro mou práci z pohledu legislativní kompletizace. 

HLAVA, T. Zábavní pyrotechnika a ohňostroje z hlediska PO a BOZP [online]. Ostrava, 

2012 [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/94405. Bakalářská práce. 

VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Dana Chudová, Ph.D. [45].   

Tato práce se zabývá především bezpečnou manipulací se ZP nejen u nás ale i v 

zahraničí. V první části jsou popsány některé mimořádné události, poté jsou popsány 

legislativní předpisy a v poslední části je porovnána bezpečnost v souvislosti se ZP v 
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porovnávaných zemích. I přes to, že je práce zhotovena podle staré legislativy, byl pro mne 

její obsah velkým přínosem. 

I třetí použitá práce byla zhotovena před novelizací, avšak zpracování legislativy a 

struktura práce byla pro mne velkým přínosem. 

NEČESANÁ, K. Vyhodnocení rizik při provádění ohňostrojných prací [online]. Ostrava, 

2011 [cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88635. Bakalářská práce. 

VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec Ph.D. [46]. 

Zde byla práce zaměřena především na ohňostroje a jejich aplikaci, avšak byla zde 

taktéž velmi rozsáhle popsána zábavní pyrotechnika z pohledu složení a zařazení do 

kategorií. Závěrem zde byla navrhnuta možná opatření ke zvýšení bezpečnosti činností 

spjatých s ohňostroji, jako je například příprava či odpalování ohňostrojů. 

V úvodu je zapotřebí popsat vznik a rozvoj ZP. Historie je celkem obstojně popsána 

na internetových stránkách [29], [30] a v publikaci pyrotechnické služby PČR [25]. 

Dále je pro ukázku rizika nutné uvést statistické údaje, které uvádějí četnost, 

závažnost a nebezpečí požárů vzniklých po aplikaci ZP, tyto údaje byly získány ze statistik 

GŘ HZS ČR [26]. 

Legislativa zabývající se ZP zasahuje do mnoha odvětví jako je skladování, rozdělení 

do kategorií a věkové rozdělení nebo druhy složí. Pro obsažení všech bodů, které jsou 

důležité pro popis nebezpečí ZP, je nutné legislativu rozdělit do těchto odvětví. 

Skladování, přepravu, uvádění na trh a evidenci ZP, tato odvětví jsou obsažena 

celkem v 11 předpisech a publikacích [1] - [3], [7], [9] - [15], [19], ze kterých jsou 

nejdůležitější vyhláška č. 99/195 Sb. o skladování výbušnin, zákon č. 148/2010 Sb., 

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a 

pyrotechnických předmětů a zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a 

zacházení s nimi. 

Druhy složí a výrobků ZP, které jsou důležité pro popis jednotlivých vzorků a jejich 

složení, tato odvětví jsou zpracována celkem v 8 předpisech a publikacích [1] - [3], [9], 

[15], [18], [21], [22], ze kterých je důležitý zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi. Velkým přínosem je také Příručka pre odpaľovačov 
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ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov od Eduarda Müncera a Ľubomira 

Masára. 

Použití a zkoušení, tato odvětví jsou popsána v 9 předpisech a publikacích [1], [2], 

[6], [8] - [11], [16], [20]. Pro metody zkoušení je pro mou práci velmi důležitý předpis 

ČSN EN 15947-4 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, 

F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení a pro zásady bezpečného použití je jedním 

z nejdůležitějších předpisů vyhláška č. 72/1988 Sb. ČBÚ o výbušninách a zákon č. 

206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. 

Čtvrtým a velmi důležitým odvětvím pro prodej jsou kategorie ZP a věková omezení 

při prodeji, tato odvětví jsou obsažena celkem ve 4 předpisech [1] - [3], [9], ze kterých je 

nejdůležitější zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který 

svým vzniknutím nahradil a sjednotil mnoho předpisů před jeho vznikem. 

Pro správné označování pyrotechnických předmětů v této práci byla převzata 

terminologie z ČSN EN 15947-1 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, 

kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie [17].  

Neboť je jedním z hlavních cílů měření akustického tlaku od iniciované ZP, je 

důležitým bodem také popis tlaku s hlavním zaměřením na akustické tlaky a akustiku 

obecně. K této části byly nalezeny zdroje především z internetu [31] - [35]. Pro měření 

tlaků byl použit autokláv a hlukoměr, jejichž metodické návody byly použity u zkoušek 

[28].   
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1. Teoretická část 

Mezi nejdůležitější předpisy této problematiky patří vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. o 

pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, kterou mimo jiné mění zákon č. 206/2015 

Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů a 

vyhláška č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice. 

Dalším důležitým zákonem je také zákon 148/2010 Sb. o ověřování střelných zbraní, 

střeliva a pyrotechnických předmětů a mnoho dalších předpisů, které lze dále rozdělit do 

více částí: 

Skladování, přepravu, uvádění na trh a evidenci ZP, druhy složí a výrobků ZP, použití 

a zkoušení, kategorie ZP a věková omezení při prodeji a terminologie. 

1.1.Terminologie 

Černý prach 

Homogenní směs dřevěného uhlí, dusičnanu sodného nebo dusičnanu draselného se 

sírou nebo bez síry [17]. 

Trhací náplň 

Pyrotechnická slož, která slouží k roztržení pouzdra výrobku ZP a vymetení jednoho 

nebo několika pyrotechnických dílů a která může také sloužit k přenosu zážehu [17]. 

Zbytek 

Jakákoliv část výrobku ZP, která zůstane po funkci výrobku [17]. 

Efektová náplň 

Pyrotechnická slož, vyjma výmetné nebo trhací náplně, která při funkci vzplane 

a/nebo vybuchne a tím vytvoří vizuální a/nebo akustický efekt [17]. 

Výbuch 

Náhlé uvolnění energie doprovázené ránou s/nebo bez světelného záblesku [17]. 
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Vnější stabilizační prvek 

Opora zajišťující stabilitu; opora není nedílnou součástí výrobku nebo se musí 

k výrobku připevnit [17]. 

Pouzdro výrobku ZP 

Pouzdro, které je určeno k vložení pyrotechnické složíc u výrobku ZP [17]. 

Výrobek ZP 

Předmět určený k zábavním účelům, obsahující pyrotechnickou slož, která při reakci 

vzplane a/nebo vybuchne a tím vytvoří buď vizuální, akustický nebo pohybový efekt nebo 

kombinaci těchto efektů [17].  

První základní efekt 

Základní efekt výrobku ZP, který při funkci výrobku nastane jako první [17]. 

Iniciační prostředek 

Část výrobku ZP, který se zažehuje s cílem uvést daný výrobek do činnosti [17]. 

Čistý obsah výbušných látek (NEC) 

Hmotnost pyrotechnické slože ve výrobku ZP, vyjma pyrotechnické slože 

v iniciačním prostředku nebo v přenosových zápalnicích a třecích nebo zážehových 

hlavičkách [17]. 

Předběžný efekt 

Vizuální efekt, který následuje po iniciaci a předchází prvnímu základnímu efektu 

výrobku ZP [17]. 

Základní efekt 

Některý z efektů uvedených v kategorizaci ČSN EN 15947-2 pro konkrétní typ 

výrobku ZP [17]. 

Vymetený zbytek 

Zbytek bočně vymetený během funkce [17]. 
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Výmetná náplň 

Pyrotechnická slož, jejímž hořením se uvolňuje plyn, který je určen pro uvedení 

výrobku ZP do pohybu nebo pro vymetení jednoho nebo několika pyrotechnických dílů, 

aniž by došlo k roztržení pouzdra výrobku ZP, a který může také sloužit k přenosu zážehu 

[17]. 

Vyčnívající zápalnice 

Iniciační prostředek vyčnívající z pouzdra výrobku ZP; používá se pro zážeh 

výrobku s daným časovým zpožděním [17].  

Pyrotechnická slož 

Látka nebo směs látek, která je určena k tomu, aby po zážehu či iniciaci vytvářela 

akustický a/nebo vizuální efekt a/nebo uvolňovala plyny [17]. 

Pyrotechnický díl 

Samostatný díl, který je součástí výrobku ZP, a který při své funkci vzplane a/nebo 

vybuchne a tím vytvoří vizuální a/nebo akustický efekt [17]. 

Bouchací náplň 

Pyrotechnická slož, která při své funkci vytváří ránu  [17]. 

Přenosová zápalnice 

Díl výrobku ZP, který je určen pro přenos zážehu z jedné části na jinou, s/nebo bez 

zpoždění [17].  

1.2.Pyrotechnické slože a výrobky ZP 

Popisy pyrotechnických výrobků a pyrotechnických složí jsou získány celkem ze 4 

předpisů, z jedné České technické normy a jedné slovenské publikace „Príručka pre 

odpalovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.“ [22], která je pro tento 

popis pyrotechnických výrobků stěžejní. 

1.2.1.Pyrotechnické výrobky 

Jsou to výrobky obsahující pyrotechnické slože nebo malé množství druhů výbušnin 

určené na technické nebo oslavné a zábavné účely [22]. 
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Pyrotechnické výrobky obsahují výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými 

nejsou výbušniny nebo trhaviny s výjimkou zábleskové slože nebo černého prachu, 

určených k produkci tepla, světla, kouře a vedlejších efektů. [1], [2]. 

Pyrotechnický výrobek musí být vyroben tak, aby byl co nejvíce bezpečný a řádně 

fungoval při předepsané manipulaci nebo likvidaci. Každý výrobek musí být zkoušen při 

reálných podmínkách nebo v takových, ve kterých bude používán [1]. 

Pokud to není předepsané výrobcem, nesmí pyrotechnické výrobky uvolňovat 

pyrotechnickou slož [1]. 

Způsob iniciace musí být řádně označen nebo upřesněn v pokynech k použití. U 

pyrotechnických výrobků musí být uvedena doba hoření do samotného efektu, zápalnice 

musí vykazovat dostatečnou iniciační schopnost a musí být dostatečně chráněna proti 

mechanickým a elektrostatickým namáháním [1]. 

Nejsou-li pyrotechnické výrobky určené do vozidel, musí být řádně označeny 

v jazyce státu, ve kterém má být pyrotechnický výrobek dostupný. Označení musí 

obsahovat například údaje o výrobci, název, druh a šarži pyrotechnického výrobku, 

minimální věkovou hranici, kategorii pyrotechnického výrobku, návod k použití, dobu 

použitelnosti nebo čistý obsah výbušných látek [1]. 

V případě, že je výrobek určen do vozidel, musí být označen na výrobku nebo obalu 

údaji o výrobci, názvem a druhem pyrotechnického výrobku, registračním číslem a 

bezpečnostními pokyny. Výrobce nebo dovozce musí spolu s výrobkem předat uživateli 

bezpečnostní list v jazyce, ve kterém to uživatel požaduje [1]. 

Pokud není výrobek určen k použití v uzavřených prostorech, nesmí být takto použit. 

Poškozené a nefunkční výrobky musí být zničeny podle technologických postupů [8]. 

Vybrané pyrotechnické výrobky 

Zde jsou popsány pouze výrobky, které jsou pro účely mé práce použity a zkoušeny. 

Římské svíce 

Používají se především k vyvolání světelných a zvukových efektů, které mohou být 

různých tvarů, grafických uspořádání a dalších efektů s časovými zpožděními [22].  
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Je tvořena trubicí, která tvoří efektovou komoru se střídavými výmetnými náplněmi, 

pyrotechnickými díly a přenosovou zápalnicí, ze spodu trubice bývá pevná úchytná zátka. 

Celou trubicí vede zápalnice, která postupně zapaluje a vystřeluje jednotlivé ENFK se 

zpožděním kolem 3 sekund do výšky v rozmezí od 20 do 40 m. Povrch římské svíce může 

být impregnován a je opatřen etiketou dle příslušných předpisů. Výrobek je původem ze 

Španělska [18], [22].  

Hlavní efekt nastává prohořením zápalnice k první ENFK, po kterém následuje 

postupné vymetávání pyrotechnických dílů vytvářejících sérii vizuálních nebo akustických 

efektů [18], [22]. 

 

Obr. 1 Schéma římské svíce [22] 

 

Fontána 

Používají se k vyvolání sloupce světelných a zvukových jisker, které mohou vytvářet 

různé vějíře a tvary [22]. 

Skládá se z papírového válcového nebo kónického pouzdra obsahujícího 

pyrotechnickou slož vytvářející požadované efekty. Ve spodní části je vlisována nebo 

přilepena zátka z papíru, dřeva nebo hlíny. Efektová slož se udusává nebo lisuje do 

efektové komory, do které vede zápalnice. Vrchní část fontány mívá zúžený otvor pro 

Legenda obrázku: 

 

1 - zápalnice 

2 - časovaná jiskřící slož 

3 - ENFK 

4 - výmetná slož 

5 - izolační hmota 

6 - zátka 
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kvalitní přechod efektu. Výška efektu bývá až do výšky 10 m. Povrch fontán může být 

impregnován a je opatřen etiketou dle příslušných předpisů [18], [22]. 

Pro aplikaci se fontána položí nebo připevní na zem nebo k opoře. Hlavní efekt 

nastává při prohoření na efektovou slož, což má za následek emisi jisker a plamenů s/nebo 

bez akustického efektu [18], [22]. 

 

Obr. 2 Vzorek fontány [36] 

Petarda 

Používá se k vytvoření silného zvukového a/nebo zábleskového efektu [22]. 

Skládá se z papírové trubice s výbušnou složí. Na jednom konci je upevněna 

zápalnice skrz ucpávku ke složi nebo je opatřena škrtací hlavičkou. Zpoždění od zapálení 

zápalnice nebo škrtnutí škrtací hlavičky má přibližně 4 sekundy [18], [22].  

Hlavní efekt je zahájen zapálením zápalnice a/nebo škrtnutím škrtací hlavičky a 

odhozením nebo umístěním na zem, následuje rána, která může být doprovázena 

světelným efektem [18], [22]. 

 

 

Obr. 3 Schéma petardy [37] 

Legenda obrázku: 

 

1 - Ucpávka 

2 - Papírové pouzdro 

3 - Pyrotechnická slož 

4 - Zápalnice 
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1.2.2.Pyrotechnické slože 

Jsou to mechanické směsi hořlavin, okysličovadel, pojiv a dalších přídavných látek, 

které vytváří spolu s rychlým hořením světelné, zvukové, tepelné nebo pohybové účinky. 

Pyrotechnické slože tvoří základ pyrotechnických výrobků [22]. 

Základním požadavkem na pyrotechnické slože je, aby byla schopna hořet a 

vydávala požadovaný efekt. Jelikož slož obsahuje hořlavinu i okysličovadlo, je schopna 

samovolného hoření. Přídavné látky potom upravují barvu plamene, dým nebo jiskry [22]. 

Okysličovadla 

Jsou to pevné látky s bodem vzplanutí nad 60 °C, které musí obsahovat co nejvíce 

chemicky vázaného kyslíku. Kyslík musí být co nejsnadněji uvolňován a nesmí negativně 

působit na lidský organismus. Mezi okysličovadla patří oxidy a peroxidy kovů, chromany a 

dvojchromany, dusičnany, chlorečnany a chloristany [22]. 

Hořlaviny 

Za hořlavinu lze považovat každou látku v pyrotechnické složi, která je schopna 

oxidační reakce s okysličovadlem. Hořlavinou můžou být látky organické i anorganické. 

Z organických jsou to třeba práškové kovy, síra, fosfor nebo uhlík a z anorganických 

například škroby, cukry nebo dřevěné piliny [22].  

Přídavné látky 

Slouží ke zlepšení mechanických vlastností, manipulační bezpečnosti, chemické 

stabilitě a zvýraznění nebo dosažení požadovaných efektů. Mezi tyto látky patří pojiva, 

flegmatizátory, stabilizátory, látky zbarvující plamen a látky vydávající jiskry nebo dým 

[22]. 

Druhy pyrotechnických složí 

Druhů pyrotechnických složí je velké množství, s tím, že jsou obsaženy ve výrobku 

podle požadovaného efektu. Zde jsou uvedeny ty, které se používají nejčastěji [22]: 

• Černý prach – nejdéle používaná pyrotechnická slož používaná na pohon 

raket nebo vymetení těles z různých tubusů. Používá se v různých velikostech 

zrnitosti jako třeba moučkový prach. 
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• Zážehová slož – používá se pro zapálení složí, u kterých je zapotřebí vyšší 

teplota. 

• Výmetná slož – slouží k vymetení světlic z raket nebo svící. 

• Zpožďovací slož – slouží ke zpoždění mezi efekty.  

• Výbuchová slož – vytváří při zvukovém efektu silný záblesk. 

• Osvětlovací slož – Při svém hoření vyzařují světlo vysoké intenzity. 

• Barevně hořící slož – používají se na vytvoření barevných světelných efektů, 

které jsou podmíněny podle obsažené látky. 

• Dýmotvorná slož – Vytváří bílý hustý dým, který je získáván pomocí 

sublimace chloridu amonného. 

• Zápalná slož  

• Prskavková slož – Vytváří jiskry podobné jako při broušení železa. 

• Zápalková slož  

• Hvízdavá slož – mají vysokou rychlost hoření a tvoření zplodin, doprovázené 

hvízdavým zvukem. 

• Zahřívací slož – pomalu hořící slož vytvářející velké množství tepla. 

1.3.Kategorie a věková omezení ZP 

Hlavním předpisem pro popis kategorií a věkových omezení je zákon č. 206/2015 

Sb.: o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice). Do tohoto předpisu byly sjednoceny téměř všechny předpisy, které se těmito 

odvětvími zabývaly. 

Kategorie ZP 

Pyrotechnické výrobky jsou členěny podle přílohy zákona o pyrotechnice a řazeny 

do kategorií [1], [2]: 

a) Zábavní pyrotechnika kategorie F1, F2, F3 a F4 

b) Divadelní pyrotechnika kategorie T1 nebo T2 

c) Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo P2 
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1.3.1.Zábavní pyrotechnika 

Je to pyrotechnika určená k zábavním účelům, která musí být vyrobena pouze 

z takových materiálů, které při svém účinku minimalizují ohrožení zdraví, majetku či 

životního prostředí, a zároveň se nesmí při iniciaci pohybovat nepředvídatelným způsobem 

[1]. 

Zábavní pyrotechnika musí být opatřena krytem proti neúmyslné iniciaci, v případě 

kategorie 4 je způsob ochrany určen výrobcem [1]. U žádné z kategorií nesmí úroveň 

hluku v bezpečné vzdálenosti překročit 120 dB. 

ZP kategorie F1 

Výrobky, které představují velmi malé nebezpečí se zanedbatelnou hladinou hluku, 

určené pro použití na omezených plochách nebo uvnitř budov [1], [18]. 

• Bezpečná vzdálenost těchto výrobků je minimálně 1 m, s tím že může být i 

kratší podle charakteru příslušné pyrotechniky. 

• Bouchací kuličky nesmějí mít více jak 2,5 mg třaskavého stříbra. 

• Do této kategorie nesmí být zahrnuty petardy, zábleskové petardy, baterie 

petard a baterie zábleskových petard. 

 

Obr. 4 ZP kategorie F1 – pekelné bouchací kuličky [38] 

ZP kategorie F2 

Výrobky zařazené do této kategorie představují malé nebezpečí s nízkou hladinou 

hluku a jsou určeny pro venkovní použití na omezených plochách [1], [18].  
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• Bezpečná vzdálenost těchto výrobků je minimálně 8 m, s tím, že může být i 

kratší podle charakteru příslušné pyrotechniky. 

• Na výrobek se umístí kromě označení nápis „pouze pro venkovní použití“. 

 

Obr. 5 ZP kategorie F2 – petarda Bomb [39] 

ZP kategorie F3 

Výrobky zařazené do této kategorie představují středně velké nebezpečí s hladinou 

hluku, která nepoškozuje lidské zdraví a jsou určeny pro venkovní použití na otevřeném 

prostranství [1], [18]. 

• Bezpečná vzdálenost těchto výrobků je minimálně 15 m, s tím že může být i 

kratší podle charakteru příslušné pyrotechniky. 

• Na výrobek se umístí kromě označení nápis „pouze pro venkovní použití“. 

 

 

Obr. 6 ZP kategorie F3 – petarda Salut XXL [40] 
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ZP kategorie F4 

Výrobky zařazené do této kategorie představují velké nebezpečí s hladinou hluku, 

která nepoškozuje lidské zdraví a mohou být využívány pouze osobou s odbornou 

způsobilostí [1].  

• Výrobek musí být opatřen kromě označení také minimální bezpečnou 

vzdáleností. 

• Pyrotechnické výrobky mohou mimo černého prachu a zábleskových složek 

obsahovat trhaviny a třaskaviny, které nesmí z výrobku snadno unikat. 

• Výrobek nesmí fungovat detonačním způsobem nebo nesmí iniciovat další 

výbušniny. 

Do této kategorie patří [1]: 

• Kulové pumy – s průměrem efektové náplně do 125 mm vyjma násobných 

kulových pum. 

• Válcové pumy – s průměrem do 100 mm vyjma násobných válcových pum. 

• Baterie a kombinace – s NEC do 4000 g v jednom výrobku. 

• Římské svíce – s NEC do 1000 g v jednom výrobku. 

 

Obr. 7 ZP kategorie F4 – kulové pumy [41] 

1.3.2.Divadelní pyrotechnika 

Pyrotechnika využívaná v divadlech, filmech či televizních pořadech určená pro 

vnitřní i venkovní použití [1]. 
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Divadelní pyrotechnika kategorie T1 

Do této kategorie patří pyrotechnika malého nebezpečí. Kromě označení musí být na 

jejím obalu uvedena minimální bezpečná vzdálenost a nápis „pouze pro venkovní použití“ 

v závislosti na charakteru dané pyrotechniky [1]. 

 

Obr. 8 Divadelní pyrotechnika kategorie T1 – Dýmovnička bílá [42] 

Divadelní pyrotechnika kategorie T2 

Pyrotechnika s vyšším nebezpečím, kterou mohou obsluhovat pouze osoby 

s odbornou způsobilostí, což musí být uvedeno na obalu. Na obalu musí být ještě kromě 

označení minimální bezpečná vzdálenost [1]. 

Pyrotechnické výrobky mohou mimo černého prachu a zábleskových složek 

obsahovat trhaviny a třaskaviny, které nesmí z výrobku snadno unikat. Nemůžou být 

použity k detonaci, jsou-li takto navrženy, nemohou být použity k iniciaci sekundárních 

výbušnin [1]. 

1.3.3.Ostatní pyrotechnické výrobky 

Jedná se o pyrotechnické výrobky, které nejsou zařazeny do divadelní nebo ZP. Jsou 

to většinou pyrotechnické výrobky určené do bezpečnostních zařízení u vozidel nebo 

pyrotechnika určená pro policejní účely [1].  

Tyto výrobky musí být navrženy tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí zdraví 

majetku a životního prostředí. Výrobek musí být funkční po celou dobu jeho životnosti. 

Iniciační zápalnice musí být zřetelně označena na obalu nebo v návodu k použití [1]. 
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Ostatní pyrotechnika kategorie P1 

Tyto pyrotechnické výrobky představují malé nebezpečí. 

Pyrotechnické výrobky mohou mimo černého prachu a zábleskových složek 

obsahovat trhaviny a třaskaviny, které nesmí z výrobku snadno unikat. Nemůžou být 

použity k detonaci ani k iniciaci sekundárních výbušnin [1]. 

 

Obr. 9 Ostatní pyrotechnika kategorie P1 – Zásahová výbušnina [43] 

Ostatní pyrotechnika kategorie P2 

Do této kategorie patří výrobky ostatní pyrotechniky, se kterými je možná 

manipulace pouze s odbornou způsobilostí [1]. 

Pyrotechnické výrobky mohou mimo černého prachu a zábleskových složek 

obsahovat trhaviny a třaskaviny, které nesmí z výrobku snadno unikat. Nemůžou být 

použity k detonaci. Jsou-li takto navrženy, nemohou být použity k iniciaci sekundárních 

výbušnin [1]. 

1.3.4.Věková omezení ZP 

Věková hranice pro nákup a manipulaci s pyrotechnickými výrobky se pohybuje 

podle kategorie [1], [2]: 

1. Kategorii F1 je možné zakoupit od 15 let 

2. Kategorie F2, T1 a P1 lze zakoupit od 18 let 

3. Kategorii F3 je možné zakoupit od 21 let 

4. Kategorie F4, T2 a P2 může získat pouze osoba s odbornou způsobilostí  

Pyrotechnické výrobky určené do vozidel nesmí být přístupné široké veřejnosti [1].  
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Odborná způsobilost 

Osobou odborně způsobilou je ta, která má osvědčení o způsobilosti pro zacházení 

s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, P2 a T2 [1].  

Pro získání odborné způsobilosti musí žadatel být starší 18 let, předložit žádost 

obvodnímu báňskému úřadu, mít minimálně středoškolské vzdělání, být svéprávný a 

bezúhonný a předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti [1], [2]. 

S žádostí, která obsahuje jméno, datum a místo narození a trvalé bydliště, dodá 

osvědčení o absolvování odborného školení a dovršeného vzdělání, fotografii a doklad o 

zaplacení správního poplatku [1], [2].  

• Zdravotně způsobilou není ta osoba, která má lékařský posudek starší 90 dnů 

od vydání, má snížené schopnosti vidění a vnímání pohybu nebo je-li podle 

soudu nesvéprávný. 

• Bezúhonnými nejsou osoby, které byly odsouzeny za trestný čin v souvislosti 

s výbušninami nebo pyrotechnickými výrobky 

Osvědčení o odborné způsobilosti má dobu platnosti 5 let s tím, že může být 

báňským úřadem odejmuta za předpokladu, že nejsou splněny výše uvedené podmínky [1], 

[2]. 

Tři měsíce před uplynutím doby platnosti lze zažádat o prodloužení, s tím, že musí 

žadatel absolvovat lékařské překontrolování a přezkoušení testem, které vyhodnotí 

zkušební komise [1], [2]. 

Osoby s odbornou způsobilostí jsou povinny informovat o veškerých změnách ve 

svých osobních údajích příslušný báňský úřad [1], [2]. 

1.4.Použití a zkoušení ZP 

Aby bylo možné pyrotechnické výrobky používat, musí projít přezkoušením a 

kontrolou dle stanovených předpisů. 

1.4.1.Zkoušení ZP 

Zkoušek na pyrotechnické výrobky a výbušniny bylo provedeno už velké množství, 

všechny tyto zkoušky nebo přezkušování jsou podmíněny normám či pravidlům. Pokud 
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nejsou zkoušky experimentální, jako třeba zkouška závislosti součinitele prostupu tepla na 

kritickou teplotu a dobu zapálení ze zahraniční publikace [23], tak jsou podmíněny normě 

ČSN EN 15947-4 [20] nebo Českému obrannému standardu č. 137601 [16]. 

Pyrotechnické výrobky a výbušniny je nutné přezkoušet vždy, kdy vznikne podezření 

na chybu ve výrobku. Přezkušování podle certifikátu EU umožňuje vyhodnocení shody 

[10], [11].  

• ČBÚ před uvedením výbušniny nebo pomůcek do oběhu stanoví termín a 

organizaci, která přezkoušení provede. Tato organizace výsledky předá ČBÚ 

a žadateli. 

• Výbušniny, které nejsou v souladu s normou, nesmí být uváděny na trh. 

• Veškeré výdaje spojené se zkouškou hradí žadatel. 

Český obranný standard č. 137601 se zabývá spíše zkouškami pro vojenské účely, 

které by v některých případech bylo možné použít u pyrotechniky kategorii F4, T2 nebo 

P2. 

Mezi tyto zkoušky patří například stanovení dolního mezního průměru zkouška 

namáhání v tahu nebo tlaku, stanovení citlivosti ke tření nebo nárazu [16]. 

V ČSN EN 15947-4 jsou stanoveny parametry zkušebních zařízení, podmínky na 

zkoušené prostředí a jednotlivé druhy zkoušek zábavní pyrotechniky. Neboť tato 

diplomová práce je zaměřena na běžně dostupnou zábavní pyrotechniku, je zde probrána 

pouze tato norma, protože pro zkoušení kategorií vyjma F1, F2 nebo F3 jsou určeny jiné 

normy jako třeba ČSN EN 16261-3, kde jsou popsány metody zkoušení kategorie F4 nebo 

ČSN EN 16256-5, ve které jsou metody zkoušení divadelní pyrotechniky. 

Vnitřní zkušební prostředí musí být odvětraná skříň nebo uzavřený prostor bez 

pohybu vzduchu [20]. 

Vnější zkušební prostor je podmíněn kategorii zábavní pyrotechniky, která bude 

zkoušena. Pro kategorie F1 je nutné vyznačit kruh o poloměru 2 m s vnitřním průměrem 1 

m, kategorie F2 poloměr 9 s vnitřním poloměrem 8 m a kategorie F3 poloměr 16 m a 

vnitřní 15 m [20].  

javascript:detail(93098);
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Zkušební prostor musí být rovný, čistý, nehořlavý, plochý a zvuk neodrážející. 

Zkušební vzorek se umisťuje do tohoto prostoru podle pokynů na obalu. Metody zkoušek 

této normy hodnotí například [20]: 

• konstrukci a stabilitu, 

• návrhy ověřování, 

• zkoušky s papírem, 

• úhel dráhy letu a výšku efektu, 

• měření hladiny akustického efektu a času, 

• kontrola označení. 

1.4.2.Použití ZP 

Pokud není v návodu stanoveno jinak, musí být pyrotechnický výrobek používán ve 

stavu, ve kterém byl dovezen. Výrobky se mohou používat pouze podle technologických 

postupů a v souladu s podmínkami stanovenými pro ohňostrojové práce, a tak, aby nedošlo 

k ohrožení života, zdraví nebo majetku. V uzavřených prostorech se mohou použít pouze 

výrobky k tomu určené [8], [11].  

Při každém přijímání a předávání musí být počet a nezávadnost výrobku řádně 

kontrolována. Mohou být prodávány pouze výrobky, které splňují [1], [11]: 

• musí mít posouzenou shodu a být řádně označeny dle zákona, 

• být v předexpirační době a v původním balení, 

• prodejce musí zajistit, aby v případě internetového prodeje nedošlo k prodeji 

neoprávněné osobě. 

Chce-li hospodářský subjekt vystavovat pyrotechnické výrobky, musí tento fakt 

ohlásit alespoň 5 pracovních dní před výstavou. Žádost musí obsahovat kontaktní údaje, 

množství a druh výrobků, dobu, datum, čas a místo výstavy [1]. 

V manipulačním prostoru výrobku mohou být pouze osoby k tomu určené a 

proškolené hlavním odpalovačem. Každý, kdo manipuluje s výbušninami, musí používat 

ochranné prostředky [8], [11].  
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Ve všech prostorech, kde se nachází výbušniny nebo pyrotechnické výrobky se nesmí 

manipulovat s ohněm ani s ničím, co by mohlo výrobky iniciovat, z důvodu bezpečnosti 

zde musí být také udržována čistota a pořádek [11]. 

 Vždy když dojde k podezření z nevyhovujícího výrobku, musí být přezkoušena 

shoda výbušniny nebo pomůcky. Vadné výbušniny a obaly obsahující zbytky výbušnin 

musí být zlikvidovány dle návodu. Výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 musí být zničeny dle 

návodu osobou odborně způsobilou [1], [8], [11].  

Dle přílohy 1 vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. jsou pyrotechnické výrobky řazeny do 

tříd a skupin nebezpečí s ohledem na druh výbušnin. Podle kolonek 25–27 jsou 

pyrotechnické slože nebo výrobky řazeny do třídy a skupiny nebezpečí B. „Jsou to 

výbušniny neschopné hromadného výbuchu, vybuchují jednotlivě. Tlakový účinek 

ohrožuje jen bezprostřední okolí, rozlétající zbytky mohou přenášet požár nebo výbuch“ 

[12]. 

Pyrotechnické slože ve volném neslisovaném stavu jsou dle kolonky 12 řazeny do 

třídy a skupiny nebezpečí AIII. „Jedná se o výrobky s nebezpečím hromadného výbuchu, 

při němž dochází k ohrožení okolí od odlétajících úlomků a tlakové vlny. Závažnost 

ohrožení je závislé na množství výbušniny“ [12]. 

Bezpečná vzdálenost od skladů výbušnin se určuje podle charakteru ohroženého 

objektu a zajištění stavebního objektu. Veškeré důležité koeficienty jsou k získání 

v přílohách vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. [12]. 

1.5.Skladování, přeprava, uvádění na trh a evidence 

ZP podléhá mnoha omezením, pokud jde o její skladování, přepravu, uvádění na trh a 

evidenci. Tato omezení jsou obsažena v celkem 3 zákonech, 5 vyhláškách a 3 nařízeních 

vlády, s tím, že mezi nejdůležitější patří vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování 

výbušnin a zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o 

změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). 

1.5.1.Požadavky při skladování 

Osoby s odbornou způsobilostí nebo hospodářské objekty jsou povinny skladovat 

pyrotechnické výrobky [1], [7]: 



22 

 

• Podle návodu a označení uvedených na obalu nebo na přepravním balení tak, 

aby byl možný přístup k údajům jednotlivých pyrotechnických výrobků. 

• Odděleně od hořlavých nebo hoření podporujících látek. 

• Tak, aby nemohlo dojít k samovolnému pádu či neúmyslné iniciaci a zážehu. 

• V suchu a takovým způsobem, aby nedošlo k zahřátí výrobku na 40 °C, 

pokud tak nejsou označeny dle předpisu nebo v bezpečnostních pokynech 

uvedených na obalu nebo balení. 

• V původních přepravních obalech od výrobce, dovozce nebo v nejmenším 

možném prodejném balení. 

• Tak, aby v případě neúmyslné iniciace nebo zážehu bylo minimalizováno 

ohrožení osob nebo majetku a tak, aby byly dodrženy bezpečnostní 

požadavky na pyrotechnické výrobky. 

• Poškozené pyrotechnické výrobky se skladují odděleně a zřetelně označené. 

Pokud nebylo určeno jinak, musí být pyrotechnické výrobky skladovány ve skladech, 

příručních skladech nebo v prodejních místnostech, tyto prostory musí být schváleny dle 

právních předpisů [1], [7]. 

V prostorách skladování musí vlastník zajistit, aby zde byl zákaz kouření a nedošlo 

k manipulaci s otevřeným ohněm, žhavými předměty a zákaz dalších činnosti, které by 

mohly vést k nežádoucí iniciaci [1], [7]. 

Mimo sklad mohou být skladovány pouze pyrotechnické výrobky kategorie F1 a 

prostory skladování musí být opatřeny PHP vodními, pěnovými s hasící schopností 13A 

nebo práškovými s hasící schopností 21A [7]. 

1.5.2.Budování skladů 

• Budují se jako jednopodlažní v provedení podle skladovaného materiálu. 

• Do skladu mohou pouze osoby k tomu oprávněné, jiné s doprovodem těchto 

osob. U vstupu do skladu musí být uvedeny instrukce pro případ nouze a 

max. počet osob a výbušných látek, které se mohou ve skladu vyskytovat. 

• V případě čištění se nesmí používat hořlavé látky. 

• Ve skladu lze umístit pouze mechanizaci spojenou se skladováním 

pyrotechnických výrobků. 
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• Kolem skladu se vybuduje metrový chodník, který navazuje na 5 m široký 

požární pruh, do vzdálenosti 30 m od skladu se může provádět pouze činnost 

se skladem spojená. 

• Plot musí mít výšku alespoň 2,2 m s dvojitým ostnatým drátem. 

Sklad se dále zajistí proti násilnému vniknutí mechanickými zábrannými systémy, 

elektronickou zabezpečovací signalizací nebo musí být nepřetržitě střežen, dveře musí mít 

ochranu proti vloupání bezpečnostní třídy 4 [1], [7], [12]. 

Ministerstvo vyhláškou stanoví úpravu stavebních částí skladu, jako jsou [1], [12]: 

• Konstrukcí stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních 

konstrukcí ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. 

• Stavební hmoty a nátěry, které mohou s výbušninami tvořit sloučeniny, se 

nesmí používat. 

• Vnitřní stěny, podlahy a stropy musí být upraveny tak, aby byly snadno 

umyvatelné. Podlaha musí být pevná, celistvá, rovná, nejiskřivá a 

nepropustná bez spár s návazností na stěny ve výšce 0,8 m. 

• Střecha skladu může být jako výfuková nebo odolná proti účinkům výbuchu a 

z materiálů nepodporujících hoření. 

• Dveře musí být provedeny s otevíráním ven z místnosti bez prahů a 

z nejiskřivých materiálů, v případě úniku musí umožnit rychlý a snadný 

průchod a zásah hasičů. 

• Okna se opatří kovovou mříží nebo sítí s max. velikostí oka 20 cm natřené 

světlou barvou a okenice musí být opatřeny proti možnému nahlédnutí. 

• V případě vnější ochrany se budují ochranné valy nebo ochranné stěny. 

1.5.3.Skladování v příručních skladech a prodejnách 

V příručních skladech se mohou skladovat pyrotechnické výrobky o maximální 

hmotnosti [1]: 

• 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek v původních přepravních obalech 

označených v souladu s ADR s klasifikačním kódem 1.4 G s otevřeným max. 

jedním obalem od každého druhu v balení. 
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• 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud nejsou výše splněné 

podmínky. 

• 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek při skladování kombinace výše 

uvedených bodů společně s pyrotechnickými výrobky v původních 

přepravních obalech označených v souladu s ADR s kvalifikačním kódem 1.4 

G. 

V prodejních prostorech mohou být skladovány pyrotechnické výrobky s obsahem 

čisté hmotnosti výbušných látek max. 80 kg [1]. 

1.5.4.Přeprava ZP 

• Obaly výbušnin musí být vyrobeny z takového materiálu, aby odolávaly 

běžnému opotřebení a nereagovaly s výbušninou, která nesmí skrz ně 

pronikat. 

• Všechny výbušniny musí být zřetelně označeny až do jejich spotřebování. 

• Pro konstrukci, zkoušení, typové schvalování či přepravu platí zvláštní 

předpisy jako o mezinárodní silniční přepravě (ADR), železniční přepravě 

(RID) nebo o přepravním řádu vodní dopravy, jakožto i další předpisy. 

• V přepravním řádu musí být stanoveny bezpečnostní a provozní údaje a 

pokyny jako jsou například dopravní cesta, strojní zařízení, vykládání a další. 

• Hmotnost přepravovaných výbušnin nesmí přesáhnout 90 % zatížení 

strojního zařízení. 

• Spolu s výbušninami nemohou být přepravovány jiné předměty a látky kromě 

těch, které jsou nezbytné pro použití výbušnin. 

• Nakládání a skládání výbušnin lze provádět pouze při dostatečném osvětlení 

tak, aby bylo zamezeno nežádoucímu pádu nebo nárazu výbušnin. 

• Přenášet rozbušky smí pouze střelmistr. Ostatní výbušniny smí přenášet 

pomocníci při dozoru střelmistra, a to v přepravních uzavřených obalech.  

Jedna osoba může ručně manipulovat max. se 30 kg výbušnin, přičemž přenášet 

může max. 25 kg a s rozbuškami může střelmistr přenášet odděleně max. 10 kg [9], [11]. 

V případě žádosti o povolení dovozu musí žadatelova žádost obsahovat [15]: 

• jednací číslo, identifikační údaje žadatele a kontaktní osoby, 
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• navrhovanou dobu platnosti (max. 1 rok), 

• výrobce ZP, zahraničního smluvního partnera, konečného odběratele, 

• účel dovozu s údaji a popisy výrobku, 

• zemi, odkud je výrobek dovezen a její číselné kódy, 

• podpoložku celního sazebníku, 

• množství a hodnotu v korunách.  

1.5.5.Uvedení ZP na trh 

Kontrolované výrobky ZP jsou uvedeny na trh každým úplatným nebo bezplatným 

předáním výrobků za účelem distribuce nebo používáním. Pyrotechnické výrobky jsou 

uvedeny na trh prvním dodáním pyrotechnických výrobků na Evropský trh za úplatu nebo 

zdarma za účelem distribuce či použití [2], [3]. 

Pyrotechnické výrobky musí být označeny registračními čísly, o kterých musí být 

vedeny záznamy. Výrobky mohou být určeny do vozidel nebo pro ostatní použití. Dle 

právních předpisů jsou určena opatření a označení, kterými musí být tyto výrobky 

označeny a opatřeny [1]. 

Před uvedením pyrotechnického výrobku na trh musí být opatřen označením CE. 

Kromě označení CE musí podléhat obecným zásadám podle předpisu unie č. 765/2008/ES. 

Označením CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně opatří výrobek nebo obal a průvodní 

dokument. Za označením CE následuje identifikační číslo subjektu a značka označující 

zvláštní riziko nebo použití [1], [13].  

Na trh může hospodářský subjekt dodávat pouze výrobky, které splňují náležitosti 

zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích. Každý subjekt si vede seznam o 

subjektech, kterým dodává nebo od kterého dostává pyrotechnické výrobky [1]. 

Povinnosti výrobce 

Výrobcem je ten, kdo vyrábí nebo navrhuje kontrolované nebo pyrotechnické 

výrobky nebo kdo dal tyto výrobky vyrobit pod svou obchodní firmou, názvem, jménem či 

ochrannou známkou nebo ten kdo tyto výrobky upravuje [1], [2], [3].   

• Pyrotechnické výrobky musí být zařazeny do kategorií podle nebezpečí nebo 

použití. 
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• Výrobky musí být vyrobeny v souladu s bezpečnostními požadavky. 

• Musí být vypracována dokumentace stanovující postupy posuzující shody 

v nařízení vlády. Výrobek musí být v souladu s EU prohlášením o shodě a 

označením CE. 

• Dokumentace musí být uschována po dobu alespoň 10 let.  

• Výrobní proces musí být v souladu se zákonem, s typem uvedeným v certifikátu a 

se schválenými systémy jakosti, výstupními kontrolami a zkouškami. 

• Výrobce na výrobek nebo na obal musí uvést srozumitelný a nesmazatelný návod 

k použití a kontaktní údaje firmy a pověřené osoby. 

Povinnosti dovozce 

Dovozcem je ten, kdo uvádí pyrotechnické výrobky na český trh nebo ten, kdo 

zastupuje výrobce na území České republiky [1], [2], [3]. 

• Dovozce uvede na výrobek nebo obal návod k použití a své kontaktní údaje. 

• K prokázání shody poskytne dovozce v listinné nebo elektronické podobě důležité 

informace kontrolnímu orgánu. 

Povinnosti distributora 

Distributor je ten, kdo kontrolované výrobky a pyrotechnické výrobky prodává nebo 

zprostředkovává jejich dodání na trh [1], [2], [3]. 

• Musí ověřit, zda je pyrotechnický výrobek opatřen označením CE a zda jsou 

přiložené potřebné doklady v souladu se zákonem.  

O případných stížnostech musí být vedeny záznamy, které musí být uschovány po 

dobu minimálně 10 let. Také je nutné provádět s bezpečnostními pokyny zkoušky, o 

kterých je informován distributor [1]. 

Na trh se mohou dostat pouze výrobky, u kterých byla shledána shoda a povolení 

k dovozu. V případě, že má dovozce, výrobce nebo distributor podezření o neshodě 

s bezpečnostními pokyny nebo uvedl na trh výrobek, který není v souladu se zákonem, 

provede nutná opatření k zamezení rizik a spolupracuje s příslušným kontrolním úřadem 

[1].  
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V případě, že dovozce nebo distributor uvede na trh výrobek pod svými kontaktními 

údaji nebo ochrannou známkou, vztahují se na něho povinnosti jako na výrobce 

pyrotechnického výrobku [1]. 

S odbornou způsobilostí může dovozce, výrobce nebo distributor dodávat na trh i 

výrobky kategorie 4, T2, P2 [2], [3]. 

1.5.6.Evidence výbušnin a pyrotechnických výrobků 

Skladované pyrotechnické výrobky jsou vedeny v evidenci, která obsahuje název, 

druh, kategorii, registrační číslo, šarži pyrotechnického výrobku a množství 

pyrotechnických výrobků ve skladu, příručním skladu a prodejní místnosti. U 

pyrotechnických výrobků určených do vozidel se místo množství výrobků uvede 

katalogové číslo náhradních dílů [7]. 

Osoba odborně způsobilá musí vést evidenci o všech pyrotechnických výrobcích 

kategorie F4 a T2, které použila při ohňostrojových pracích. V evidenci musí být uvedeno 

[1]: 

• registrační číslo, 

• množství a kategorie pyrotechnického výrobku, 

• kontaktní údaje a identifikační číslo odborně způsobilé osoby. 

Evidence pyrotechnických výrobků musí být uschována minimálně rok po jejich 

odpalu a v případě žádosti kontrolních orgánů musí být předložena k nahlédnutí [1]. 

Evidencí výbušnin se rozumí evidence hotových výrobků nebo vstupní evidence 

výbušnin a evidence výroby a zpracování [11].  

• Evidence skladovaných výbušnin musí být vedena odděleně od výbušnin 

určených ke spotřebě.  

• Evidence se vede na kartách, záznamních knihách a jiných záznamových 

médiích, společně s ní se vede evidence odpalování a zneškodňování 

výbušnin. 

• Společně s evidencí musí být vedeny i doklady o příjmu a výdeji výbušnin. 

• Zápis v evidenčních záznamech musí být označen tím, kdo jej vyhotovil 

(vedoucí odstřelu nebo vedoucí pracoviště). V evidenčních záznamech se 
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nesmí vymazávat ani přepisovat. Chybné záznamy se čitelně přeškrtnou a 

zapíší do nového řádku. 

• Evidenční záznamy se musí nejméně jednou za tři měsíce nebo po posledním 

zápisu uzavřít, porovnat a překontrolovat. 

• V případě, že pracovník má podezření o nesouhlasu se skutečným stavem, 

musí ihned informovat příslušnou organizaci, ve které je evidence vedena. 

Nespotřebované výbušniny střelmistr vrátí do skladu anebo je předá jinému 

střelmistrovi. O všem musí vést záznamy v jejich evidenci s uvedením data předání, 

množstvím výbušnin a jmény s podpisy střelmistrů [11]. 

1.6.Teorie akustického tlaku 

Pro popis akustického tlaku je nutné zmínit pár informací o tlaku a akustice. 

1.6.1.Tlak 

Tlak je fyzikální veličina, která určuje stav látek. Všechna kapalná nebo plynná 

skupenství působí určitým tlakem na stěny nádoby. Tlak je definován poměrem elementu 

síly působící kolmo na element plochy, vyjádřen rovnicí (1) [31], [32]: 

𝑝 =
𝑑𝐹

𝑑𝑆
 

(1) 

  

Neboť nelze u tuhých látek docílit ideálně hladkých stykových ploch je tento vztah 

vyjádřen střední hodnotou styčného tlaku tzv. měrným tlakem. V případě, že bude 

konstantní tlak, potom platí rovnice (1)[31], [32]: 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 (2) 

 

U kapalin je tlak vyjádřen hydrostatickým tlakem sloupce tekutiny. Tlak v hloubce h 

je vyjádřen rovnicí (2) [31]: 

𝑝 = ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 (3) 

 

Kde ρ znamená hustotu kapaliny a g tíhové zrychlení. 
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V kapalině dále působí tlak statický psa kinetický pk, přičemž statický působí 

v kapalině, která je v klidu a kinetický se přidává ke statickému v případě, kdy kapalina 

proudí.  Kinetický tlak je vyjádřen rovnicí (3) [31]: 

𝑝𝑘 = 𝜌 ∙
1

2
∙ 𝑤2 

(4) 

 

Kde ρ vyjadřuje hustotu a w rychlost proudění kapaliny. 

Dynamický tlak pd zahrnuje stlačitelnost plynu s. Celkový tlak pc je poté součtem 

tlaku statického a dynamického vyjádřen rovnicemi (4) a (5) [31]. 

𝑝𝑑 = 𝑝𝑘 ∙ 𝑠 (5) 

𝑝𝑐=𝑝𝑠 + 𝑝𝑑 (6) 

 

Jednotkou tlaku je 1 pascal (Pa) což je síla jednoho newtonu na jeden čtvereční metr. 

Pro praktické použití jsou spíše použity jednotky násobné jako kPa, MPa nebo bar či atm 

[32].  

Je-li tlak udáván vůči absolutní tlakové nule a atmosférickému tlaku, je vhodné 

popsat tyto pojmy [31]: 

Absolutní nulový tlak Tlak v prostoru bez hmoty 

Absolutní tlak Tlak naměřený od absolutního nulového tlaku 

Barometrický tlak Tlak zemského ovzduší u zemského povrchu 

měřený od absolutní nuly 

Normální barometrický tlak Podle konvekce 101325 Pa 

Přetlak p1 Rozdíl absolutního tlaku nad barometrickým 

a barometrického tlaku  

Podtlak p2 Rozdíl absolutního tlaku pod barometrickým 

a barometrického tlaku 

Rozdíl tlaků ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2                                             (7) 

 

Vakuum Velký podtlak (velmi malý absolutní podtlak) 

 



30 

 

 

Obr. 10 Tlakové oblasti[31] 

1.6.2.Akustika 

Jedná se o obor fyziky zabývající se studií zvuku. Zvuk je vlastně uspořádaný 

kmitavý pohyb částic prostředí nebo jej lze popsat také jako mechanické podélné vlnění. 

Zvuk vzniká kmitáním částic zdroje zvuku, které se přenáší na okolní částice a ty se také 

rozkmitají. Postupným rozkmitáváním dalších částic vzniká tzv. postupná vlna [33].  

Rychlost šíření závisí na druhu prostředí a podmínkách prostředí jako je tlak, vlhkost 

vzduchu nebo teplota [33].  

Základními veličinami jsou [33]: 

• Frekvence kmitavého pohybu f [Hz] – počet kmitů za sekundu 

• Perioda T [s] – převrácená hodnota frekvence 

• Rychlost šíření zvukové vlny v prostředí c [m/s]                

kde K je objemová pružnost prostředí a ρ je hustota prostředí 

• Vlnová délka λ – dráha vlnění za dobu jedné periody         

Tab. 1 Rozlišení zvuku podle frekvence [33] 

Slyšitelný zvuk 16 – 20 000 Hz 

Infrazvuk <16 Hz 

Ultrazvuk >20 000 Hz 

Akustická výchylka je vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy 

při vlnění vyjádřena rovnicí (8) [33].  
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𝑎 = 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ sin(𝑤𝑡) (8) 

 

Kde amax je amplituda kmitavého pohybu, f je frekvence a w je úhlová rychlost. 

Akustická rychlost je o čtvrt periody posunuta vůči akustické výchylce. Při 

maximální výchylce má částice nulovou rychlost, a naopak při nulové výchylce má částice 

maximální rychlost. Tento vztah je vyjádřen rovnicí (9) [33]. 

𝑣 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) (9) 

 

wmax  je maximální okamžitá rychlost 

Fyziologická akustika se zabývá vnímání zvuku v uchu člověka a vznikem v jeho 

hlasivkách. Hlasivky jsou dvě pružné blány, které se při proudění vzduchu rozkmitají a 

vydávají zvuk. Sluchový orgán je složen ze tří částí vnitřního, středního a zevního ucha. 

Sluchové pole je dáno křivkami práh bolesti a práh sluchu, které závisí na akustickém tlaku 

a frekvenci [33].  

 

Obr. 11 Sluchové pole [33] 



32 

 

1.6.3.Akustický tlak 

Šířením zvukové vlny vytvářejí molekuly v prostředí malé tlakové změny, které jsou 

nazývány akustickým tlakem. Akustický tlak je závislý mimo jiné na frekvenci vlnění, 

rychlosti vlny a hustotě prostředí. Ve výsledku je superponován v atmosférický tlak. 

Charakteristika prostředí je vyjádřena impedancí v rovnici (10) [34]: 

𝑍 =
𝑝

𝑣
 

(10) 

 

Kde v je akustická rychlost a p akustický tlak. 

Neboť je maximální akustický tlak obtížně měřitelný, tak se používá tlak efektivní 

daný rovnicí (11) [34]: 

𝑝𝑒𝑓 =
√2

2
∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 

(11) 

 

Tyto vztahy platí v případě, že jde o harmonický průběh. V případě neharmonického 

záleží na konkrétním měřidle. Prahový akustický tlak (p0=2.10-5 Pa) je konvekcí stanovená 

hodnota, kterou je ještě lidské ucho schopno zaznamenat při frekvenci 1 kHz.  

Intenzita vlnění je vlastně množství energie, která projde plochou za jednotku času. 

Prahová intenzita (I0=10-12W/m2) je nejnižší registrovatelná intenzita čistého tónu při 

frekvenci 1 kHz [34]. 

Hladina intenzity  

Jelikož intenzita běžných zvuků kolísá, tak je do rovnice přidán logaritmus, který 

prahové intenzitě přidá nulovou hodnotu a je dána rovnicí (12) [34], [35]. 

𝐿 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
 

(12) 

 

Hladina intenzity vychází ze dvou stejných veličin, což znamená, že je bezrozměrná. 

Pro definování hladin se tedy používá jeden decibel [dB]. Intenzita vlnění je přímo úměrná 

druhé mocnině akustického tlaku z čehož vyplývá rovnice (13) [34], [35]: 
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𝐿 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝0
 

(13) 

 

 

Obr. 12 Příklady hladiny akustického tlaku [35] 



34 

 

2. Statistické údaje o požárech způsobených ZP 

Statistické údaje byly získány ze statistického sledování Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky za období 1. 1. 2006 až 31. 12. 20016. 

V údajích jsou zaznamenány zejména počty požárů, počty zachráněných, evakuovaných 

nebo zraněných osob a způsobené škody či zachráněné hodnoty. 

Tab. 2 Počty požárů a vzniklé škody 

Vzniklá škoda   
[tis. Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počty požárů způsobených ZP 

Méně než 10  21 18 35 28 19 24 28 33 46 74 105 

10 – 250    19 30 27 19 25 22 31 28 25 27 29 

250,1 – 1 000  2 6 5 0 1 2 2 3 5 8 4 

1 000,1 – 
10 000  

1 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 

Více jak  

10 000  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkové počty 
požárů: 

44 55 67 49 45 48 64 65 77 109 138 

Počet požárů celkem:                                                       761 

 

Obr. 13 grafické znázornění počtu požárů 
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Do grafu byly zaneseny počty požárů vzniklých v každém roce v rozmezí od 1. ledna 

do 31. prosince. Z grafu je možné vyčíst, že v posledních letech dochází ke zvyšování 

požárů, což může být způsobeno vyšší dostupností ZP spojenou s větší zálibou obyvatel 

v odpalování. Vznik větších petard od výrobců a stále častější oslavy za doprovodu 

alkoholu a aplikace ZP. 

Tab. 3 Počty zraněných/usmrcených osob od ZP 

Osoby 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počty Zraněných/usmrcených  

Mladší 15 let 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 3/0 0/0 0/0 1/0 8/0 0/0 

15 – 60 let 2/0 3/0 1/0 2/0 5/0 7/0 10/0 3/0 10/0 12/0 7/0 

Starší 60 let 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 0/0 0/0 2/0 0/0 

Věkově 
nezatřídění 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Hasiči HZS ČR 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Hasiči HZS 
podniku 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Hasiči SDH, 
ostatní 

0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 

Celkové počty 
zraněných/ 

usmrcených: 
2/0 3/0 2/0 3/0 7/0 10/0 15/0 3/0 12/0 22/0 7/0 

Počet zraněných osob při požáru od ZP celkem:             86 

Od roku 2014 se počty zraněných a usmrcených osob zaznamenávají v přímé 

souvislosti s požárem, ovšem v mnou posuzovaném období nedošlo k žádnému usmrcení. 

Tab. 4 Počty evakuovaných a zachráněných osob s finanční bilancí 

Činnost 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počty osob 

Evakuováno  17 23 0 0 30 18 18 10 21 64 32 

Zachráněno  4 3 0 0 4 7 7 1 10 8 5 

 Statisíce Kč 

Přímá škoda 103,6 5,6 3,8 4,4 2,3 2,2 8,1 8,2 11,3 5,9 2,8 

Uchráněné 
hodnoty 

122,5 14,2 13,4 29,2 13,7 11,4 97,7 63,9 24,2 30,6 47,8 
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Počet evakuovaných osob celkem:                        233 

Počet zachráněných osob celkem:                          49 

Celková přímá škoda:                                             158 032 200 Kč 

Celkové uchráněné hodnoty:                                  468 438 600 Kč 

V období mezi 1. 1. 2006 a 31. 12. 2016 došlo k 761 požárům způsobených ZP. 

Nebyly usmrceny žádné osoby, ovšem došlo k 86 zraněním osob, 233 osob bylo 

evakuováno a 49 osob bylo zachráněno. Škoda, která vznikla v tomto období, byla 

vyčíslena na necelých 160 miliónů a uchráněná hodnota se dostala téměř na 470 miliónů 

korun [26]. 
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3. Vzorky zábavní pyrotechniky 

Pro zkoušky bylo vybráno 10 druhů ze 3 různých typů ZP, které jsou volně přístupné 

a při oslavách a různých akcích běžné. Byly vybrány 3 druhy římských svící, 3 druhy 

fontán a 4 druhy petard. Římské svíce byly vybrány v podobných rozměrech, aby bylo 

možné porovnat jejich složení a efekt, fontány a petardy se vybraly spíše rozdílných 

velikostí, neboť nebylo snadné získat srovnatelné kusy. Rozdílnost těchto druhů ale bude 

vhodná pro porovnání různých velikostí. Pro jednodušší označení byla zhotovena Tab. 5. 

Tab. 5 Označení druhů ZP 

Název druhu ZP Označení 

Římské svíce 

Kalashnikow A 

Bazooka B 

Coloured shots C 

Fontány 

Chuckoo D 

Mini Powered Keg E 

Conic font Gold F 

Petardy 

Bomb G 

TNT H 

Salut XXL  CH 

Explo XXL I 

Podle zkoušky Stanovení složení jednotlivých druhů ZP bylo zjištěno složení 

jednotlivých druhů vybrané ZP. 

Římské svíce 

Všechny tři druhy zkoušených římských svící jsou složeny téměř shodně. Obal je 

složen z tenkého papíru, na kterém je umístěno označení vzorku, dále je svíce složena 

z vícevrstvého papíru, zápalnice, ucpávek, efektové náplně ve formě kuliček (dále „ENFK) 
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a pyrotechnické náplně (viz. Obr. 16 - Obr. 18). Pyrotechnická náplň je složena z výmetné 

náplně a pilin s částmi hliněné ucpávky. Zápalnice prochází celým tělem svíce až k zadní 

ucpávce. Protože je pyrotechnická náplň s ENFK střídána periodicky, dochází při hoření 

zápalnice k jednotlivým odpalům se zpožděním. U římské svíce Kalashnikow je hned od 

knotu únik pyrotechnické náplně zajištěn pouze obalem. Při odejmutí obalu docházelo 

k mírnému úniku. U zbylých dvou druhů je od knotu kousek volného prostoru, poté 

papírová ucpávka a následuje pyrotechnická slož zajištěná z druhé strany bílou ucpávkou. 

Volný prostor, který následuje, je pouze u římské svíce Kalashnikow zajištěn na konci 

hliněnou ucpávkou. Všechny tři druhy mají po 20 ranách různých efektů. V případě 

římských svící Bazooka a Coloured shots dochází ke střídání červených a zelených světlic 

s praskáním. U římské svíce Kalashnikow jsou střídány červené, zelené, žluté a praskavé 

výstřely. Od této svíce dochází občas k nepředvídatelným krátkým nebo zdvojeným 

„výstřelům“, které dosahují pouze výšek kolem 3 m. 

Fontány 

Co se týče konstrukce, je každý z druhů fontán rozdílný. Fontána Chuckoo je složena 

z obalu s příslušným označením a stabilizační podstavy. Po odejmutí těchto částí je fontána 

složena z hlavního tubusu a čtyř malých podpůrných tubusů. Hlavní efekt vychází pouze 

z hlavního tubusu, který je složen z vícevrstvého papíru, od vrchu zápalnice prochází 

hliněnou ucpávkou a papírovou částí k efektové náplni, z druhé strany efektové náplně je 

bílá ucpávka a prostor pro podstavu (viz. Obr. 20). Hlavním efektem je hvízdání 

s červenými a zelenými třpytkami a hvězdičkami. Fontána Mini powered keg je složena 

z plastového obalu, ve kterém jsou svázány tři tubusy s efektem a jeden podpůrný. Hlavní 

tubusy jsou vzájemně propojovány zápalnicemi tak, aby docházelo k postupnému 

zapalování všech tří tubusů (bílý, růžový a zelený). Zápalnice prochází vždy do prostoru 

efektové náplně dalšího tubusu. Všechny tři tubusy jsou složeny obdobně s jinou efektovou 

náplní pro různé efekty. Vícevrstvý papír je naplněn z vrchu oranžovou ucpávkou, 

papírem, efektovou náplní a ve spodní části bílou ucpávkou (viz. Obr. 23 - Obr. 25). 

Hlavním efektem jsou červené, stříbrné, žluté, modré, zelené a fialové jiskry s práskáním. 

Fontána Conic font Gold je kuželovitého tvaru vícevrstvého papíru pokryta obalem 

s příslušným označením. Zápalnice prochází skrz papír do žluté efektové náplně, která je 

z druhé strany utěsněna oranžovou ucpávkou a tenkým papírem (viz. Obr. 26). Hlavním 

efektem je proud zlatých jisker. 



39 

 

Petardy 

Všechny čtyři druhy petard jsou složeny obdobně s rozdílnými rozměry. Na 

vícevrstvém papíru je obal s příslušným označením. Od vrchu těla petardy je bílá ucpávka, 

kterou prochází zápalnice končící v efektové náplni a na druhé straně efektové náplně je 

druhá bílá ucpávka (viz. Obr. 28 - Obr. 31). Efektovou náplní je v tomto případě 

pravděpodobně střelný prach s přídavkem látky, která tvoří při výbuchu záblesk. Barva 

záblesku je dána podle přidané látky v efektové náplni. 

3.1. Kontrola a měření vybraných druhů ZP 

Dle normy ČSN EN 15947-4 [20] byly provedeny zkoušky pro kontrolu základních 

hodnot: Délka předmětu, Určení průměru, Kontrola uchycení zápalnice, Kontrola štítku a 

Hmotnost vzorku. Aby bylo možné stanovit a zvážit vnitřní části vybraných druhů ZP byla 

provedena zkouška Stanovení složení jednotlivých druhů ZP. Výsledky těchto zkoušek 

jsou uvedeny v tabulkách (viz. Tab. 6 - Tab. 28). 

3.1.1. Délka předmětu 

Zkouška byla provedena pomocí laboratorního metrového pravítka s přesností na 

milimetr. Vzorky se neměřily se zápalnicí, ale pouze pouzdra vzorků. U fontány Mini 

powered Keg bylo provedeno nejprve měření s obalem a poté bez něho [20].  

3.1.2. Určení průměru 

Zkouška byla provedena posuvným měřítkem s přesností na 0,1 mm. Měřilo se na 3 

místech s postupným pootáčením kolem své osy. Tělo vzorku se nejprve změřilo u knotu, 

poté uprostřed a ke konci vzorku. Tyto tři hodnoty se následně sečetly a vydělily třemi, 

čímž byl získán aritmetický průměr vzorku. U fontán Chuckoo a Mini powered Keg byly 

měřeny širší strany vzorku, ze kterých se také vypočítal aritmetický průměr [20]. 

3.1.3.  Kontrola uchycení zápalnice 

U všech zkoušených vzorků byla provedena zkouška kontroly uchycení zápalnice, 

podle které bylo závaží o hmotnosti 100 g připevněno na knot vzorku na minimální dobu 10 
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s. Vzorek byl během měření upevněn do stojanu knotem svisle dolů tak, aby bylo možné 

provést připevnění závaží [20]. 

 

Obr. 14 Zkouška knotu – petarda Salut XXL 

U všech zkoušených vzorků byla zápalnice připevněna dle požadavků normy a 

vydržela déle než 10 s. 

3.1.4. Kontrola štítku 

Tato zkouška je provedena dle normy ČSN EN 15947-4 čl. 4. Dle daného typu a 

kategorie posuzovaného výrobku jsou v tabulce 1 této normy popsány věty, které musí 

označení daného výrobku obsahovat. Zkouška posuzuje mimo těchto vět a dalších 

specifických požadavků těchto 8 kritérií [1], [18]: 

• Informace na štítku výrobku musí být uvedeny v jazyce země, ve které je 

prodáván. Doplňující informace v cizím jazyce nesmí nijak narušovat text 

štítku.  

• Výrobek musí být označen velkými písmeny v souladu s ČSN EN 15947-2. 

Kategorie je označena dlouze nebo krátce (např. KAT F2 nebo KATEGORIE 

F2). Registrační číslo výrobku musí být vyznačeno dle normové předlohy 

XXX – YY – ZZZZ, zároveň výrobek musí být opatřen označením CE 
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s minimální výškou 5 mm. Ve skupinových baleních musí být vyznačena 

nejvyšší kategorie. 

• Minimální věková hranice dle příslušného státu musí být dobře viditelná. 

• Štítek musí obsahovat obsah čistých výbušných látek (NEC). 

• U výrobků ZP kategorie F3 musí být vyznačen rok výroby. 

• Bezpečnostní informace musí být viditelně označeny, v souladu s tabulkou 

například: „Pouze pro venkovní použití“. 

• Údaje o výrobci nebo dovozci musí obsahovat v adrese alespoň zemi a město. 

• Označení musí být dobře viditelné a nesmazatelné na jednobarevném pozadí. 

V prvotním balení musí být velikost písma minimálně 2,8 mm a ostatní 

informace minimálně 2,1 mm. 

3.1.5. Hmotnost vzorku 

Toto měření bylo provedeno pomocí váhy s přesností na setinu gramu. Všechny 

vzorky byly postupně zváženy a zapsány do tabulek. 

3.1.6. Stanovení složení jednotlivých druhů ZP 

Z vybraných vzorku ZP se nejprve odejmul obal s označením a v případě fontán také 

plastová podstava nebo plastový obal. Následně se provedl na podélné straně dvojitý řez 

tak, aby byla vytvořena drážka skrz papírové pouzdro na vnitřní části vzorku. Pomocí 

pravítka se změřily veškeré části a následně zaznamenaly do tabulky. Pro zvážení všech 

částí byly ucpávky opatrně odejmuty a efektová náplň sesypána do nádobky, tak aby bylo 

možné všechny části jednotlivě zvážit. U římských svící byly odděleny od efektové náplně 

ENFK a následně spočteny a zváženy. Všechny části se zvážily pomocí setinové váhy 

s přesností na setinu gramu. 

3.2. Římské svíce 

Dle Obr. 15 je možné vidět, že vybrané druhy římských svící jsou téměř stejně 

dlouhé. Štítky všech tří druhů jsou označeny v souladu s normou ČSN EN 15947-2, druhy 

Bazooka a Coloured shots jsou ještě navíc opatřeny H a P větami. Oddělovací vrstvu pilin 
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a vrstvu efektové náplně nebylo možné od sebe dostatečně oddělit, z tohoto důvodu nejsou 

v tabulkách římských svící uvedeny. 

 

Obr. 15 Vzorky římských svící 

3.2.1. Římská svíce Kalashnikow 

V porovnání s ostatními vybranými druhy římských svící je tento druh nejmenší, což 

je dobře viditelné na Obr. 15. V Tab. 6 jsou uvedeny základní rozměry vzorku 

v nerozebraném stavu a v Tab. 7 jsou uvedeny základní rozměry vnitřních částí vzorku. 

Tab. 6 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Kalashnikow 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

A1 641 18,0 17,7 18,1 17,93 96,97 94,48 

A2 637 17,6 17,5 18,0 17,70 94,95 91,99 

A3 640 17,1 17,3 17,3 17,23 99,66 96,75 

S mírnými rozdíly jsou vzorky téměř shodných rozměrů. 

 

Obr. 16 Složení římské svíce Kalashnikow 
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Tab. 7 Hodnoty vnitřních částí římské svíce Kalashnikow 

Označení Měřená hodnota 
Pyrotechnická 

náplň 
Bílá 

ucpávka 
Volný 

prostor 

Oranžová 
ucpávka 

zadní 
ENFK 

A1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
385 38 204 14 - 

Hmotnost [g] 12,00 1,71 - 1,77 2,77 (19 ks) 

A2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
319 34 268 16 - 

Hmotnost [g] 9,06 3,47 - 1,70 2,34 (16 ks) 

A3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
475 30 116 19 - 

Hmotnost [g] 15,83 3,01 - 1,36 3,15 (20 ks) 

Ačkoliv mají být dle označení na obalu tyto římské svíce opatřeny 20 ENFK, bylo 

uvnitř jednoho vzorku nalezeno pouhých 16 ks.  

Největší hodnoty byly naměřeny u vzorku A3 s hmotností pyrotechnické náplně 

15,83g a s 20 kusy ENFK 3,15g. 

3.2.2.Římská svíce Bazooka 

V Tab. 8 jsou uvedeny základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 9 jsou 

uvedeny základní rozměry vnitřních částí vzorku. 

Tab. 8 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Bazooka 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

B1 687 17,4 17,7 17,6 17,57 113,61 110,79 

B2 688 17,3 17,7 17,3 17,43 111,49 108,90 

B3 687 18,2 17,9 17,9 18,00 119,46 116,56 

S mírnými rozdíly jsou vzorky téměř shodných rozměrů. 

 

Obr. 17 Složení římské svíce Bazooka 
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Tab. 9 Hodnoty vnitřních částí římské svíce Bazooka 

Označ. 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Papírová 
ucpávka 

Pyrotechnická 
náplň 

Bílá 
ucpávka 

Zadní 
volný 

prostor 
ENFK 

B1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
21 16 473 67 110 - 

Hmotnost [g] - 0,10 16,78 5,93 - 
5,90 

(20 ks) 

B2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
46 12 455 58 117 - 

Hmotnost [g] - 0,10 16,31 4,94 - 
5,36 

(20 ks) 

B3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
24 17 467 118 58 - 

Hmotnost [g] - 0,13 18,82 10,13 - 
5,66 

(20 ks) 

U všech vzorků bylo nalezeno 20 ks ENFK dle označení na obalu.  

Největší hmotnost pyrotechnické náplně byla naměřena u vzorku B3 s hodnotou 

18,82g a největší hmotnost ENFK byla zvážena u vzorku B1 s hmotností 5,90g.  

3.2.3.Římská svíce Coloured shots 

V Tab. 10 jsou uvedeny základní rozměry vzorků v nerozebraném stavu a v Tab. 11 

jsou uvedeny základní rozměry vnitřních částí vzorků. 

Tab. 10 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky římské svíce Coloured shots 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

C1 687 17,3 17,5 17,6 17,47 113,31 110,51 

C2 686 17,5 17,9 17,8 17,73 112,88 109,86 

C3 687 17,3 17,6 17,7 17,53 117,63 114,81 

S mírnými rozdíly jsou vzorky téměř shodných rozměrů. 

 

Obr. 18 Složení římské svíce Coloured shots 
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Tab. 11 Hodnoty vnitřních částí římské svíce Coloured shots 

Označ. 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Papírová 
ucpávka 

Pyrotechnická 
náplň 

Bílá 
ucpávka 

Zadní 
volný 

prostor 
ENFK 

C1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
16 15 477 63 116 - 

Hmotnost [g] - 0,13 16,93 6,23 - 
5,88 

(20 ks) 

C2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
11 10 496 26 143 - 

Hmotnost [g] - 0,11 19,40 2,22 - 
5,77 

(20 ks) 

C3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
9 21 480 88 87 - 

Hmotnost [g] - 0,12 18,20 7,47 - 
5,73 

(20 ks) 

U všech vzorků bylo nalezeno 20 ks ENFK dle označení na obalu.  

Největší hmotnost pyrotechnické náplně byla naměřena u vzorku C2 s hodnotou 

19,40g a největší hmotnost ENFK byla zvážena u vzorku C1 s hmotností 5,88g.  

Při porovnání římských svící bylo shledáno, že druh římské svíce Kalashnikow je o 

poznání menší, až s poloviční hmotností ENFK oproti zbylým dvěma druhům. Další dva 

druhy jsou téměř srovnatelné. 

3.3.Fontány 

Na Obr. 19 je možné vidět, že vybrané druhy fontán jsou velmi rozdílné, což je pro 

porovnání různých druhů vhodné. Pouze u fontány Conic font Gold by měla být na štítku 

přidána věta dle normy „Odstranit oranžovou krytku iniciačního prostředku“. Zbylá 

označení fontán jsou v souladu s normou ČSN EN 15947-2. 
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Obr. 19 Vzorky fontán 

3.3.1.Fontána Chuckoo 

V Tab. 12 jsou uvedeny základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 13 jsou 

uvedeny základní rozměry vnitřních částí vzorku. 

Tab. 12 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky fontány Chuckoo 

Označení 
Délka 
[mm] 

Délka bez 
plastové 
podstavy 

[mm] 

Nejširší strana [mm] Ar.  
průměr 

průměru 
[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U 

knotu 
Střed 

U 
konce 

D1 174 163 36,1 32,1 30,9 33,03 58,79 51,58 

D2 172 164 37,4 30,5 34,4 34,10 56,81 49,59 

D3 171 164 37,5 31,8 34,8 34,70 54,45 47,30 

Všechny tři vzorky jsou nejširší právě u strany knotu. U 2 vzorků je střed nejužší, 

neboť zde nejsou podpůrné trubičky a konec se opět rozšiřuje. Vzorek D1 se postupně 

zužuje až ke konci, ačkoliv je opatřen, stejně jako předešlé vzorky, podpůrnými 

trubičkami. Rozdílné rozměry mohou mít vliv na hmotnosti zkoušených vzorků. 

 

 

 

  

Obr. 20 Složení fontány Chuckoo Obr. 21 Fontána Chuckoo bez obalu 
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Tab. 13 Hodnoty vnitřních částí fontány Chuckoo 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Oranžová 
ucpávka 

Papírová 
ucpávka 

Pyrote. 
náplň + 
ENFK 

Bílá 
ucpávka 

Prostor 
pro 

podstavu 

D1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 10 5 112 18 14 

Hmotnost [g] - 2,05 0,59 22,97 4,68 - 

D2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
7 8 4 104 13 28 

Hmotnost [g] - 2,41 0,51 20,14 4,49 - 

D3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
5 10 4 112 5 29 

Hmotnost [g] - 1,66 0,57 20,42 2,51 - 

Dle označení na obalu by měl být NEC 20,1g, což by mohlo být u dvou případů 

splněno. U vzorku D1 je pyrotechnická náplň s ENFK o hmotnosti 22,97g mnohem těžší 

než předepsaná hodnota, na čemž by mohly mít závislost rozměry vzorku.  

3.3.2.  Fontána Mini Powered keg 

V Tab. 14 a Tab. 15 jsou uvedeny základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a 

bez obalu. V Tab. 16 - Tab. 18 jsou uvedeny základní rozměry vnitřních částí jednotlivých 

tubusů vzorku. 

Tab. 14 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky fontány Mini powered keg s obalem 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr s obalem [mm] Ar.  průměr 
průměru [mm] 

Hmotnost [g] 
U knotu Střed U konce 

E1 101 52,8 69,4 54,3 58,83 96,93 

E2 98 52,9 69,6 54,7 59,07 98,65 

E3 99 53,3 70,1 54,0 59,13 97,14 

Tab. 15 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky fontány Mini powered keg bez obalu 

Označení 
Délka 
[mm] 

Nejširší strana [mm] Ar.  průměr 
průměru [mm] 

Hmotnost [g] 
U knotu Střed U konce 

E1 94 32,6 32,4 33,0 32,67 67,27 

E2 94 32,9 32,3 33,3 32,83 68,33 

E3 95 34,0 33,7 32,4 33,37 67,51 

   V obalu i bez něho jsou vzorky téměř shodné. 
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Vnější rozměry jednotlivých částí byly měřeny jako celek, což znamená, že jsou 

rozměry tubusů brány za stejné.  

Tab. 16 Hodnoty vnitřních částí vzorku E1 fontány Mini powered keg 

Vzorek E1 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Oranžová 
ucpávka 

Bílý 
prášek s 
papírem 

Pyrote. 
náplň + 
ENFK 

Bílá 
ucpávka 

Volný 
prostor 

Růžový 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 9 16 58 4 3 

Hmotnost [g] - 1,40 2,18 8,99 1,46 - 

Zelený 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 7 19 53 7 4 

Hmotnost [g] - 1,54 2,20 9,47 2,44 - 

Bílý tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 11 13 59 5 2 

Hmotnost [g] - 1,71 2,22 8,92 1,73 - 

 

 

 

  

Obr. 22 Rozložené vnitřní části fontány 

Mini powered keg 

Obr. 23 Složení bílé části fontány Mini 

powered keg 

  

Obr. 24 Složení růžové části fontány Mini 

powered keg 

Obr. 25 Složení zelené části fontány Mini 

powered keg 
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Tab. 17 Hodnoty vnitřních částí vzorku E2 fontány Mini powered keg 

Vzorek E2 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Oranžová 
ucpávka 

Bílý 
prášek s 
papírem 

Pyrote. 
náplň + 
ENFK 

Bílá 
ucpávka 

Volný 
prostor 

Růžový 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 5 22 53 9 1 

Hmotnost [g] - 1,46 2,14 9,81 1,59 - 

Zelený 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
4 9 16 57 6 2 

Hmotnost [g] - 1,47 2,28 9,62 2,12 - 

Bílý 

tubus 

Šíře části v 

nerozebrané

m stavu [mm] 

4 8 19 56 5 2 

Hmotnost [g] - 1,50 2,35 10,28 1,65 - 

 

Tab. 18 Hodnoty vnitřních částí vzorku E3 fontány Mini powered keg 

Vzorek E3 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Přední 
volný 

prostor 

Oranžová 
ucpávka 

Bílý 
prášek s 
papírem 

Pyrote. 
náplň + 
ENFK 

Bílá 
ucpávka 

Volný 
prostor 

Růžový 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
5 8 20 53 7 2 

Hmotnost [g] - 1,31 2,42 9,55 1,56 - 

Zelený 
tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
3 15 14 57 5 1 

Hmotnost [g] - 1,47 2,38 8,71 2,40 - 

Bílý tubus 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
5 8 17 56 6 3 

Hmotnost [g] - 1,71 2,49 9,46 1,49 - 

Za předpokladu, že jsou jednotlivé tubusy u každého vzorku stejné, jsou hmotnosti 

pyrotechnické náplně s ENFK téměř srovnatelné. Avšak u vzorku E1 je nejtěžší zelená 

část, oproti dvěma zbylým vzorkům, kde je tato část naopak nejlehčí. 

Jsou-li vzorky porovnávány jako celek, jsou nejtěžší pyrotechnické náplně s ENFK v 

tubusech u vzorku E2, kde růžová část má hmotnost 9,81g, zelená 9,62g a bílá 10,28g. Na 

obalu je NEC 42g, což nesplňuje ani nejtěžší ze zkoušených vzorků. 
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3.3.3. Fontána Conic font Gold 

V Tab. 19 jsou uvedeny základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 20 

jsou uvedeny základní rozměry vnitřních částí vzorku. 

Tab. 19 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky fontány Conic font Gold 

Označení 
Délka 
[mm] 

Nejširší strana [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

F1 128 13,4 36,6 58,8 36,27 59,49 57,65 

F2 126 14,4 37,3 58,5 36,73 59,04 57,25 

F3 128 13,3 37,2 60,0 36,83 63,74 61,92 

S mírnými rozdíly jsou vzorky téměř shodných rozměrů. 

 

Obr. 26 Složení fontány Conic font Gold 

Tab. 20 Hodnoty vnitřních částí fontány Conic font Gold 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Pyrotechnická 
náplň 

Oranžová 
ucpávka 

Papírová 
ucpávka 

Volný prostor 

F1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
53 23 5 47 

Hmotnost [g] 7,57 21,73 - - 

F2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
53 16 5 52 

Hmotnost [g] 11,70 13,81 - - 

F3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
44 28 4 52 

Hmotnost [g] 8,35 17,39 - - 
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Dle označení na obalu by měl být NEC 20g, což nesplňuje žádný ze zkoušených 

vzorků. Pyrotechnické náplně jsou u těchto vzorků velmi rozdílné s nejtěžší navážkou o 

hmotnosti 11,7g, která byla naměřena u vzorku F2. 

Fontána Mini powered Keg obsahuje největší množství pyrotechnické náplně, avšak 

kdyby byl vzorek rozdělen na jednotlivé tubusy, je srovnatelný s Conic font Gold. Fontána 

Chuckoo by v porovnání samotných tubusů obsahovala nejvíce pyrotechnické náplně, 

neboť je nejdelší. 

3.4.Petardy 

Dle Obr. 27 je možné vidět, že vybrané druhy petard jsou dvou téměř stejných 

rozměrů. Balení jsou označena dle norem, ovšem u druhů petard Bomb a TNT nemají 

jednotlivé kusy informace o výrobci a nesplňují minimální velikosti písma. Tento problém 

je, ovšem vyřešen tím, že musí být tyto petardy prodávány v balení, čímž jsou podmínky 

splněny. 

 

Obr. 27 Vzorky petard 

3.4.1. Petarda Bomb 

Tento druh petard patří mezi dva menší zkoušené druhy. V Tab. 21 jsou uvedeny 

základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 22 jsou uvedeny základní rozměry 

vnitřních částí vzorku. 
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Tab. 21 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Bomb 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

G1 53 16,3 16,1 16,1 16,17 14,31 14,16 

G2 54 16,6 16,4 16,6 16,53 12,76 12,52 

G3 53 16,1 16,1 16,0 16,07 13,17 12,95 

Vzorek G2 má o něco větší rozdíly než zbylé dva. 

 

Obr. 28 Složení petardy Bomb 

Tab. 22 Hodnoty vnitřních částí petardy Bomb 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Volný prostor 
Přední 

ucpávka 
Střelný prach Zadní ucpávka 

G1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
5 27 6 15 

Hmotnost [g] - 5,96 0,59 3,44 

G2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
8 25 7 14 

Hmotnost [g] - 5,39 0,63 2,74 

G3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
8 25 7 13 

Hmotnost [g] - 6,07 0,27 3,04 

Hmotnosti pyrotechnické náplně jsou velmi rozdílné, s nejvyšší hmotností střelného 

prachu u vzorku G2 s hodnotou 0,63g. Dle údajů na obalu by měly tyto vzorky petard 

obsahovat 1g NEC. Této hodnoty nedosahuje žádný ze vzorků. 
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3.4.2.Petarda TNT 

Tento druh petard patří mezi dva menší zkoušené druhy. V Tab. 23 jsou uvedeny 

základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 24 jsou uvedeny základní rozměry 

vnitřních částí vzorku. 

Tab. 23 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy TNT 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

H1 61 17,8 18,2 18,0 18,00 18,26 17,97 

H2 58 18,5 18,3 18,0 18,27 17,74 17,47 

H3 60 18,2 18,2 17,9 18,10 18,30 18,01 

Ačkoliv je vzorek H2 nejkratší, je jeho průměr, ve srovnání s ostatními vzorky, 

největší. 

 

Obr. 29 Složení petardy TNT 

Tab. 24 Hodnoty vnitřních částí petardy TNT 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Volný prostor 
Přední 

ucpávka 
Pyrotechnická 

náplň 
Zadní ucpávka 

H1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
7 27 8 19 

Hmotnost [g] - 8,07 0,95 5,41 

H2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
8 22 6 22 

Hmotnost [g] - 6,31 1,43 5,75 

H3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
6 28 5 21 

Hmotnost [g] - 7,53 0,90 5,41 
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Hmotnost pyrotechnické náplně vzorku H2 je poměrně rozdílná, oproti dvěma téměř 

shodným navážkám. Dle údajů na obalu by měly tyto vzorky petard obsahovat 1g NEC. 

Tuto hodnotu přesahuje nejtěžší vzorek H2 s hmotností pyrotechnické náplně 1,43g. 

3.4.3.Petarda Salut XXL 

Tento druh petard patří mezi dva větší zkoušené druhy. V Tab. 25 jsou uvedeny 

základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 26 jsou uvedeny základní rozměry 

vnitřních částí vzorku. 

Tab. 25 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Salut XXL 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

CH1 70 26,6 26,9 26,6 26,70 43,09 42,57 

CH2 71 26,8 26,6 27,0 26,80 42,15 41,59 

CH3 70 27,5 27,7 27,3 27,50 41,55 41,04 

Průměr vzorku CH3 je o necelý milimetr větší než u zbylých dvou zkoušených 

vzorků. 

 

Obr. 30 Složení petardy Salut XXL 
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Tab. 26 Hodnoty vnitřních částí petardy Salut XXL 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Volný prostor 
Přední 

ucpávka 
Pyrotechnická 

náplň 
Zadní ucpávka 

CH1  

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
12 25 6 27 

Hmotnost [g] - 16,50 3,29 14,94 

CH2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
6 29 8 28 

Hmotnost [g] - 17,25 3,69 12,93 

CH3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
11 32 7 20 

Hmotnost [g] - 18,13 3,00 12,49 

Hmotnosti pyrotechnické náplně jsou poměrně rozdílné. Nejvyšší hmotnost střelného 

prachu byla naměřena u vzorku CH2 s hodnotou 3,69g. Dle údajů na obalu by měly tyto 

vzorky petard obsahovat 3,3g NEC. Kdyby byly hmotnosti pyrotechnických náplní ze 

vzorků zprůměrovány, dosahují udávané navážky.  

3.4.4.Petard Explo XXL 

Tento druh petard patří mezi dva větší zkoušené druhy. V Tab. 27 jsou uvedeny 

základní rozměry vzorku v nerozebraném stavu a v Tab. 28 jsou uvedeny základní rozměry 

vnitřních částí vzorku. 

Tab. 27 Hmotnostní a rozměrové charakteristiky petardy Explo XXL 

Označení 
Délka 
[mm] 

Průměr [mm] Ar.  průměr 
průměru 

[mm] 

Hmotnost 
[g] 

Hmotnost 
bez obalu 

[g] 
U knotu Střed U konce 

I1 70 27,3 27,5 27,4 27,40 40,58 40,06 

I2 71 26,6 26,7 26,7 26,67 39,87 39,35 

I3 70 26,9 26,8 26,6 26,77 44,22 43,70 

Vzorek I1 má oproti dvěma zbylým zkoušeným vzorkům větší průměr. 
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Obr. 31 Složení petardy Explo XXL 

Tab. 28 Hodnoty vnitřních částí petardy Explo XXL 

Označení 
Měřená 
hodnota 

Volný prostor 
Přední 

ucpávka 
Pyrotechnická 

náplň 
Zadní ucpávka 

I1 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
13 26 7 24 

Hmotnost [g] - 17,57 2,69 12,32 

I2 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
9 25 11 26 

Hmotnost [g] - 15,76 3,15 13,35 

I3 

Šíře části v 
nerozebraném 

stavu [mm] 
6 28 7 29 

Hmotnost [g] - 16,03 3,05 16,15 

Hmotnosti pyrotechnické náplně jsou poměrně rozdílné, s nejvyšší hmotností 

střelného prachu u vzorku I2 s hodnotou 3,15g. Dle údajů na obalu by měly tyto vzorky 

petard obsahovat 3,3g NEC. Této hodnoty nedosahuje žádný ze zkoušených vzorků.  

Porovnají-li se všechny druhy petard, obsahuje nejvíce pyrotechnické náplně petarda 

Salut XXL, která je i s kategorií F3 jedna z nejnebezpečnějších zkoušených druhů ZP.  
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3.5.Měření výbuchových parametrů ve výbuchovém autoklávu 

Cílem tohoto měření bylo zjistit pomocí laboratorního autoklávu vyvinuté tlaky od 

„vybuchlých“ vzorků petard. 

Použitá zařízení: 

• Výbuchový autokláv VA 250 (501042/0) s ovládacím pultem 

• Tlakové čidlo KISTLER – tlakový měnič TYPE 211B3 SN 2103615 

(50000025748/0) 

• Záznamový počítač DATALOGGER FLATSATURN – saturn transient 

recorder (502435/0) 

•  Váha SCALTEC SBC 51 (0,01 mm) 

Autokláv VA 250 

Jedná se o zařízení určené především pro měření výbuchových tlaků u sypkých a 

plynných látek. Samotné zařízení má rámcovou konstrukci, ve které je komora tvořená 

dvěma polokoulemi, dále pneumatickými ventily, hydraulickými jednotkami a další viz.  

Obr. 32. Otevírání a zavírání komory je jištěno hydraulickým válcem a v otevřené poloze 

ještě samojistícím zařízením. Při zavřené poloze je polokoule zajištěna uzavíracími 

kameny proti otevření při výbuchu [28]. 

 

Obr. 32 Schéma výbuchového autoklávu [28] 
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Popis zařízení [28]: 

1. Horní polokoule 

2. Dolní polokoule 

3. Spodní rámová konstrukce 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 

5. Hydraulický píst na otevírání komory 

6. Uzavírací kameny 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 

8. Hydraulická jednotka 

9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 

11. Kontakty pro iniciaci 

12. Elektrody vysokého napětí 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 

14. Pneumatický ventil vývěvy 

15. Krycí síto 

16. Míchadlo 

17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

18. Pneumatický ventil rozviřování 

19. Zásobník rozviřovaného zorku 

20. Manometr 

21. Elektromagnetický ventil 

22. Elektromagnetický ventil plyn 1 

23. Elektromagnetický ventil plyn 2 

24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

25. Elektronika autoklávu 

26. Motor vývěvy 

27. Převodník elektrického signálu 

Do vnitřního prostoru je přivedeno napětí pro iniciaci. Výbuchové tlaky jsou získány 

pomocí snímače Kistler propojeným s PC. Celé zařízení je propojeno s ovládacím pultem, 

na kterém je možné vidět měřené hodnoty, na vodorovné ploše jsou umístěny ovládací 

prvky [28].  

  

Obr. 33 Ovládací panel VA [28] Obr. 34 Ovládací pult autoklávu VA 250 

3.5.1. Popis zkoušky 

Ke středové upínací tyči je přiveden iniciační drát, do kterého bylo při iniciaci 

zápalnice pouštěno potřebné napětí k zapálení. Na tuto tyč se pomocí drátu připevnil 

vzorek souběžně ve směru tyče. U zadní části se připevnil kousek molitanu tak, aby 

v případě odletu velkého kusu byl zachycen a následně zvážen. Pro získání veškerých 

hodnot bylo tlakové čidlo připojeno k záznamovému počítači. Po připevnění vzorku a 
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iniciačního drátu k zápalnici byl autokláv uzavřen a zajištěn. Po iniciaci hoření pomocí 

ovládacího panelu došlo k „výbuchu“ a získání jeho parametrů pomocí tlakového čidla. 

Pro výpočet tlaků bylo zapotřebí použít přepočet z mV (milivoltů) na psi (pound per 

square inch), vydělením naměřených milivoltů hodnotou 9,51. Další přepočtem byl z psi 

na Pa (pascal), vynásobením vypočtených hodnot psi hodnotou 6 985. Získané a 

přepočtené hodnoty jsou zaneseny do Tab. 29 a následně do Obr. 35. 

3.5.2. Výsledek zkoušky 

Tab. 29 Naměřené hodnoty z autoklávu 

Označení Maximální Napětí [mV]  Maximální Tlak [Pa] 

G1.2 0,0437 31,7137 

G2.2 0,0464 33,6470 

G3.2 0,0517 37,4902 

H1.2 0,0547 39,6651 

H2.2 0,0418 30,3152 

H3.2 0,0418 30,3214 

CH1.2 0,1493 108,2222 

CH2.2 0,1759 127,5167 

CH3.2 0,1875 135,9517 

I1.2 0,2136 154,8949 

I2.2 0,1661 120,4353 

I3.2 0,1427 103,4403 
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Obr. 35 Grafické vyjádření max. tlaků naměřených v autoklávu 

V grafu je možné vidět hlavní rozdíly ve velikostech a hmotnostech jednotlivých 

druhů ZP. Dle předpokladů se nejvyšší zaznamenané hodnoty naměřili u petard Salut XXL 

(CH) a Explo XXL (I), neboť jsou oproti dvěma zbývajícím druhům větších rozměrů a 

hmotností viz. Příloha B. Nejvyšší hodnota byla naměřena u petardy Explo XXL, jejíž 

hodnota činí 154,8949 Pa.  

Při většině měření došlo k úplnému rozdrcení ucpávek, pouze u petard Bomb a 

jednoho vzorku petardy TNT byl po výbuchu nalezen zbylý kus ucpávky. Takový kus byl 

následně zvážen a zaznamenán do Tab. 30, kde jsou zaznamenány pouze vzorky, u kterých 

byl nalezen zbylý kus ucpávky.  

Tab. 30 Váha zbytků ucpávky 

Označení Přední ucpávka [g] Zadní ucpávka [g] 

G1.2 6,88 - 

G2.2 4,20 - 

G3.2 4,95 1,76 

H2.2 - 2,54 

Jelikož dochází k rozletu a značnému „omlácení“ zbytku ucpávky od stěn vnitřku 

polokoulí, jsou získané hmotnosti pouze informativní.  
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Obr. 36 Záznam výbuchu petardy Explo XXL (I1) 

  

Obr. 37 Upevnění vzorku ZP v autoklávu Obr. 38 Autokláv VA 250 

V prostoru mezi polokoulemi docházelo k netěsnostem, což bylo viditelné při úniku 

prachový částic. Tato netěsnost mohla určitou mírou ovlivnit výsledek měření.  

3.6. Výpočet tlaků pomocí stavové rovnice 

Cílem tohoto výpočtu bylo stanovit tlaky, které by mohly vznikat spálením 

„střelného prachu“ ve vybraných druzích ZP. 
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3.6.1. Popis výpočtu 

Výpočet je založen na předpokladu, že pyrotechnickou náplní u petard je „střelný 

prach“. Pro výpočet tlaků bylo zapotřebí využít chemického vyjádření střelného prachu: 

10𝐾𝑁𝑂3 + 3𝑆 + 8𝐶 → 2𝐾2𝐶𝑂3 + 3𝐾2𝑆𝑂4 + 6𝐶𝑂2 + 5𝑁2 (13) 

Molární hmotnost látek: 

• 𝐾𝑁𝑂3  =  101,11 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

• 𝑆 =  32,06 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

• 𝐶 =  12,01 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

Vynásobením látkového množství s molárními hmotnostmi levé strany rovnice byla 

získána vstupní hmotnost látky.  

𝑚 = 10 ∗ 101,11 + 3 ∗ 32,06 + 8 ∗ 12,01 = 1 203,36𝑔 

V tomto případě jsou z pravé strany důležitými výchozími látkami oxid uhličitý a 

dusík. Látkové množství těchto látek se vynásobilo molárním objemem, jehož hodnota je 

22,4 l z jedné grammolekuly, čímž byl získán výchozí objem z rovnice 246,4 dm3. Tento 

objem a vstupní hmotnost látky spolu s hmotností střelného prachu jednotlivých vzorků ZP 

se zadá do trojčlenky tak, aby bylo možné vypočítat objem prostoru shořelého střelného 

prachu dle rovnice (14). 

𝑉1 =
𝑚𝑥

1203,36
∗ 246,4 

(14) 

 

Z naměřených hodnot jsem podle rovnice (15) vypočítal objem prostoru se střelným 

prachem uvnitř vzorku ZP a dle stavové rovnice (16) byla po upravení získána hodnota 

tlaku, vzniklého shořením střelného prachu ze vzorku ZP. 

𝑉2 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ (15) 

𝑝𝑖 ∗ 𝑉𝑖 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑖 

 

(16) 

 

Za předpokladu, že bude látkové množství konstantní, budou si výchozí a vstupní 

hodnoty rovny dle rovnice (17). Z tohoto vztahu se následně vyjádří vyvinutý tlak (18). 

𝑝1 ∗ 𝑉1

𝑇1
=

𝑝2 ∗ 𝑉2

𝑇2
 (17) 
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𝑝2 =
𝑝1 ∗ 𝑉1 ∗ 𝑇2

𝑇1 ∗ 𝑉2
 

 

(18) 

 

3.6.2. Výsledek měření 

Pro výpočet objemu prostoru se střelným prachem vzorku ZP je zapotřebí vnitřní 

průměr, jehož hodnota je získána odečtením 2 mm od změřeného vnějšího průměru 

vybraných druhů petard. 

Pro výpočet jsou použity vstupní standardní podmínky s atmosférickým tlakem 𝑝1 =

101 325𝑃𝑎 a vstupní teplotou 𝑇1 = 293,15 𝐾. Za výstupní teplotu je určena teplota 𝑇2 =

1073,15 𝐾, ačkoliv je dle barvy plamene patrné, že teploty na velmi krátkou dobu mohou 

dosahovat i teplot mnohem vyšších. 

Tab. 31 Hodnoty výpočtu tlaků 

Označení 
Naměřené hodnoty vzorku ZP 

V1 [m3] V2 [m3] p [MPa] 
m [g] d [m] r [m] h [m] 

G1.3 0,59 0,0142 0,0071 0,006 0,12*10-3 9,46*10-7 47,38 

G2.3 0,63 0,0145 0,0073 0,007 0,13*10-3 1,16*10-6 41,25 

G3.3 0,27 0,0141 0,0070 0,007 0,06*10-3 1,09*10-6 18,85 

H1.3 0,95 0,0160 0,0080 0,008 0,19*10-3 1,61*10-6 44,88 

H2.3 1,43 0,0163 0,0081 0,006 0,29*10-3 1,25*10-6 87,11 

H3.3 0,90 0,0161 0,0081 0,005 0,18*10-3 1,02*10-6 67,19 

CH1.3 3,29 0,0247 0,0124 0,006 0,67*10-3 2,87*10-6 86,96 

CH2.3 3,69 0,0248 0,0124 0,008 0,76*10-3 3,86*10-6 72,56 

CH3.3 3,00 0,0245 0,0123 0,007 0,61*10-3 3,30*10-6 69,08 

I1.3 2,69 0,0254 0,0127 0,007 0,55*10-3 3,55*10-6 57,63 

I2.3 3,15 0,0247 0,0123 0,011 0,65*10-3 5,26*10-6 45,52 

I3.3 3,05 0,0248 0,0124 0,007 0,62*10-3 3,37*10-6 68,71 

Popis tabulky: m -  hmotnost střelného prachu ve vzorku, d – vnitřní průměr vzorku, r – 

poloměr vnitřního průměru vzorku, h – výška prostoru se střelným prachem, V1 – objem prostoru 

shořelého střelného prachu, V2 – vypočtený objem prostoru se střelným prachem, p – maximální 

vypočtený tlak 
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Obr. 39 Grafické vyjádření maximálních vypočtených tlaků 

Jelikož je u těchto výpočtů brán v potaz objem prostoru shořelého střelného prachu a 

prostoru se střelným prachem uvnitř vzorku ZP, jsou získané hodnoty velmi rozdílné, ale i 

přes různou velikost vybraných druhů petard poměrně srovnatelné. Nejvyšší tlak 87,11 

MPa byl tedy vypočten u menšího druhu vybraných petard u petardy TNT (H). 

3.7. Měření akustického tlaku v definovaných vzdálenostech 

Cílem tohoto měření bylo zaznamenat pomocí hlukoměru hladinu hluku v minimální 

bezpečné vzdálenosti petard kategorie F2 a ve vzdálenosti jednoho metru u fontán a 

římských svící. 

Použitá zařízení 

• Digitální hlukoměr SL – 300 (50000004655 LD 65) se stativem 

• Záznamový počítač 

• Laboratorní stojan 

Digitální hlukoměr SL – 300 

Jedná se o zařízení určené k měření hladiny hluku, které je schopné měřit ve dvou 

časových intervalech a čtyřech nastaveních rozsahu. Je vhodný pro měření delšího rozsahu, 
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při připojení na počítač je zařízení schopno nahrát delší záznam a vykreslit graf. Rozsah 

hluku se pohybuje od 30–130 dB s rychlostí snímání 10 záznamů za sekundu.  

Zařízení by mělo být upevněno ve stativu zajištěné proti pohybu a vibracím. 

Mikrofon se namíří proti zdroji hluku ve vzdálenosti 1 metr. V případě silnějšího větru než 

10 m/s je zapotřebí použít chráničku, proti zkreslení hluku od větru. 

 

Obr. 40 Digitální hlukoměr SL-300 

3.7.1. Popis zkoušky 

Na stojan byly postupně připevňovány petardy pomocí gumičky a fontány 

s římskými svícemi do držáku na stojanu. Hlukoměr se připevnil na stativ a umístil do 

vzdálenosti 8 m u petard a jednoho metru u římských svící s fontánami. Hlukoměr byl 

napojen na záznamový počítač tak, aby byla zaznamenána křivka „výbuchu“. S iniciací 

hoření byl záznam spuštěn a po aplikaci ZP stažen ke zpracování.  

 

 

Popis zařízení: 

 

1 – Měřící mikrofon s krytem 

2 – LCD displej 

3 – Tlačítko REC 

4 – Tlačítko SETUP 

5 – Tlačítko FAST/SLOW 

6 – Tlačítko MAX/MIN 

7 – Tlačítko LEVEL 

8 – Tlačítko LIGHT 

9 – Tlačítko A/C 

10 – Tlačítko HOLD 

11 – Tlačítko vypínání a zapínání 

12 – Pouzdro se závitem na stativ 

 
Ze zakrytých stran: 

Přihrádka pro baterie, zdířka pro 

nabíjení a USB, analogový výstup, 

nastavení kalibrace 
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3.7.2.Výsledek měření 

Tab. 32 Maximální naměřená hladina hluku u fontán a římských svící 

Označení A B C D E F 

Maximální hladina 
hluku [dB] 

92,8 98,0 99,1 109,1 100,7 84,3 

U fontán a římských svící je možné z tabulky vyčíst velmi rozdílné výsledky. 

Maximální hladina hluku se u římských svící pohybovala k necelým 100 dB, což odpovídá 

dle Obr. 12 hladině hluku diskotéky. Jelikož je měření provedeno pouze u výrobku ZP, není 

zaznamenána hladina hluku vybuchujících ENFK římských svící v neurčitelné výšce. 

Z tohoto důvodu byla nejvyšší hladina hluku 109,1 dB změřena u fontány Chuckoo (D), 

jejichž efektem je hvízdání s červenými a zelenými třpytkami a hvězdičkami. 

 

Obr. 41 Grafické znázornění vývinu hluku v čase – římská svíce Kalashnikow 
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Obr. 42 Grafické znázornění vývinu hluku v čase – fontána Mini powered Keg 

Už z obrázků Obr. 41 a Obr. 42 je možné vidět velký rozdíl v efektu. U římské svíce 

jsou zřetelně vidět jednotlivé „rány“ a u fontány je možné z grafu vyčíst postupné efekty 

všech tří tubusů. 

Pro kontrolu a porovnání mezi jednotlivými vzorky petard byla provedena 3 měření 

u každého ze 4 druhů ZP.  Zároveň i přes bezpečnou vzdálenost 15 m u petard Explo XXL 

(I) a Salut XXL (CH) bylo měření, pro jednodušší porovnání, provedeno taktéž ve 

vzdálenosti 8 m. 

Tab. 33 Maximální naměřené hladiny hluku u petard 

Označení G H CH I 

Maximální hladina hluku 
[dB] 

Měření 1 105,3 105,3 105,4 112,8 

Měření 2 105,0 105,4 105,4 113,0 

Měření 3 105,3 105,0 113,2 112,3 

U druhu petardy Salut XXL (CH) jsou naměřené údaje hladiny hluku pravděpodobně 

zkreslené, neboť došlo ke značnému výkyvu u třetího měření. Tato nepřesnost mohla 

vzniknout pomalým snímáním hlukoměru, který nestihl zachytit maximální hladinu hluku 

u všech měření. 
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I přes nedůvěryhodnost výsledků byla nejvyšší hladina hluku, naměřena u vzorku 

Salut XXL kategorie F3, který měl hodnotu 113,2 dB. Tato hodnota je dle Obr. 11 při 

určité frekvenci nad prahem bolesti lidského sluchu. 

 

Obr. 43 Grafické znázornění vývinu hluku v čase – Petardy TNT 

 

Obr. 44 Grafické znázornění vývinu hluku v čase – Petarda Explo XXL 
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3.8.Záznam rozletu zbytků vybraných druhů ZP 

Cílem této zkoušky bylo zaznamenat větší vymetené kusy od zkoušených druhů ZP a 

pomocí vysokorychlostní kamery vypočítat energii masivnějších odlétajících částí. 

Použitá zařízení 

• Vysokorychlostní kamera Photron FASTCAM SA-Z 

• Pásmo 

• Laboratorní stojan 

• Váha SCALTEC SBC 51 (0,01 mg) 

Vysokorychlostní kamera Photron FASTCAM SA-Z 

Jedná se o jednu z celosvětově nejrychlejších 1 megapixelových kamer, která dokáže 

snímat od 20 000 až po 2 milióny snímků za sekundu. Se zvyšujícím se počtem snímků se 

jejich kvalita snižuje. Nahrávat je možné ve 12 bitové černobílé anebo 36 bitové barevné 

verzi nahrávání s pamětí od 8 do 64 GB.  

Pomocí rychlosti snímání je kamera schopna zachytit okem nepostřehnutelné detaily. 

Inovativní tělo kamery je zpracované tak, aby bylo schopné stabilně a spolehlivě pracovat i 

v těch nejnáročnějších podmínkách. Pomocí přídavných objektivů je možné přiblížení 

obrazu na různé vzdálenosti. Záznam kamery lze ukládat přímo do záznamového média. 

 

Obr. 45 Vysokorychlostní kamera FASTCAM SA-Z 
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3.8.1. Popis zkoušky 

Petardy byly obdobně jako u měření akustického tlaku připevněny pomocí gumičky 

na stojan a římské svíce s fontánami do stojanu knotem vzhůru. Vysokorychlostní kamera 

se namířila na zkoušený vzorek ZP a nastavila na 100 000 snímků za sekundu tak, aby byl 

zaznamenán rozlet hlavního efektu. Z důvodu případného nalezení velkých části 

vymetených zbytků bylo po hlavním efektu vzorku ZP prozkoumáno okolí. V případě 

nalezení se pomocí pásma změřila vzdálenost a následně se nalezená část zvážila pro 

výpočet kinetické energie. Ze získaných snímků pomocí kamery byl odečten čas a dráha 

letu velkých kusů. Získáním těchto hodnot bylo možné vypočítat rychlost a energii 

odlétajících částí. Jelikož nedocházelo během efektu fontán a římských svící k roztržení 

těla vzorku, nebylo možné změřit pomocí vysokorychlostní kamery rychlost a energii 

odlétajících částí vzorku. 

Pro výpočet rychlosti a energie bylo zapotřebí z fotografií získaných pomocí 

vysokorychlostní kamery odměřit průměr petard a přepočítat tuto hodnotu na reálnou 

velikost, pomocí aritmetických průměrů získaných z naměřených hodnot. Velikost, kterou 

představuje 1 mm na fotografii k reálné vzdálenosti, je zapotřebí k odměření dráhy letu 

zbylých částí vzorku. 

Pro výpočet byla na snímku odpočítána vzdálenost 400 mm. Jelikož se 

vysokorychlostní kamera nastavila na snímání 100 000 snímků/sekundu, představuje každý 

snímek 0,00001 sekundy. Dle počtu snímků byl odečten uplynulý čas, který měřená část 

potřebovala k překonání 400 mm.  

Protože byla touto metodou získána hodnota času t i vzdálenosti s, bylo možné 

vypočítat dle rovnice (19) rychlost vymeteného zbytku a dle rovnice (20) jeho kinetickou 

energii. Hmotnost m byla pro výpočet kinetické energie použita z vymetených kusů 

ucpávek.  

𝑣 =
𝑠

𝑡
 

(19) 

𝐸𝑘 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 

 

(20) 
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3.8.2. Výsledek měření 

Během efektu nedocházelo u fontán a římských svící k rozletu těla nebo velkých 

zbytků ucpávky, pouze k vymetení zpožďovací náplně římských svící. 

Jelikož během měření nedošlo k rozletu větší části ani u petardy TNT, nebylo možné 

změřit vzniklou kinetickou energii. Z tohoto důvodu je u tohoto druhu petardy vypočtena 

pouze rychlost získaná pomocí fotografií z vysokorychlostní kamery. 

Tab. 34 Výpočtová tabulka rychlosti a kinetické energie 

Označení 
dráha 

letu s [m] 
doba letu t [s] 

hmotnost vymeteného 
zbytku m [kg] 

rychlost 
v [m/s] 

kinetická 
energie Ek [J] 

G 0,4 10,25 ∙ 10−3 6,12 ∙ 10−3 39,02 4,66 

H 0,4 9,29 ∙ 10−3 - 43,06 - 

CH 0,4 11,67 ∙ 10−3 12,03 ∙ 10−3 34,28 7,07 

I 0,4 8,38 ∙ 10−3 8,85 ∙ 10−3 47,73 10,08 

Měření pomocí pravítka na monitoru je velmi nepřesné, avšak získané hodnoty nám 

ukazují, že rychlost odlétajících kusů ve vzdálenosti 0,4 m může dosahovat dokonce 

hodnoty necelých 50 m/s. Neboť jsou druhy petard Salult XXL (CH) a Explo XXL (I) větší 

nežli dva zbylé druhy, je jejich kinetická energie, závislá na hmotnosti, mnohem vyšší. Dle 

výpočtů se nejvyšší energie pohybuje kolem 10 J.  

 

Obr. 46 Záznam začátku „výbuchu“ petardy Bomb 
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Obr. 47 Záznam rozletu při „výbuchu“ petardy TNT 

Měření rozletu zbytků proběhlo u všech vybraných druhů ZP. U většiny vzorků 

petard došlo během měření k úplnému rozdrcení ucpávky. Pokusy, u kterých tomu tak 

nebylo, jsou zaznamenány v Tab. 35.  

Tab. 35 Hodnoty rozletu zbytků ZP 

Označení Vzdálenost rozletu [m] Hmotnost zbytku [g] 

G1.4 11,70 6,12  

G2.4 12,85 4,52 

G3.4 21,35 8,14 

CH2.4 21,75 12,03 

I1.4 27,15 8,85 

V případech, kdy došlo k rozletu, byla překročena minimální bezpečná vzdálenost 

pro odpalovače ZP. U petard Bomb (G) je minimální bezpečná vzdálenost pro odpalovače 

8 m, neboť se jedná o zábavní pyrotechniku kategorie F2 a u petard Salut XXL (CH) a 

Explo XXL (I) je minimální bezpečná vzdálenost 15 m, neboť se jedná o zábavní 

pyrotechniku kategorie F3. U vzorků petard, u kterých nebyly nalezeny zbytky ucpávek, 

dosahovaly rozlety papíru vzdálenosti 10 a více metrů, ovšem papírové pouzdro 

nepředstavuje výrazné nebezpečí pro sledující. 

V Příloha A je možné vidět postupný rozlet druhů ZP. Všechny petardy při efektu 

roztrhávají obal po stranách, přičemž „vystřelují“ ucpávky ve směru své osy do obou stran. 

Z tohoto důvodu dosahují úlomky, ve směru osy petardy, takových naměřených 

vzdáleností.  
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4. Vyhodnocení zjištěných výsledků 

V prvé řadě bylo provedeno měření a kontrola fyzických rozměrů, zkoumání 

uspořádání vnitřních částí a vážení jak celku, tak jednotlivých částí u jednotlivých 

vybraných druhů ZP. Při kontrole označení nebyly shledány větší nedostatky, které by 

výrazně ovlivňovaly bezpečnost druhů ZP. Jelikož jsou římské svíce největší ze 

zkoušených druhů ZP, bylo pravděpodobné, že jejich hmotnost pyrotechnické náplně bude 

znatelně větší. Při porovnání jednotlivých druhů ZP se potvrdil především fakt, že velikost 

vzorků ZP má velký vliv na obsah uvnitř pyrotechnického vzorku. 

Zkouška s názvem „Měření výbuchových parametrů ve výbuchovém autoklávu“ byla 

provedena za účelem měření výbuchových tlaků u zkoušených druhů petard pomocí 

laboratorního autoklávu a tlakového čidla připojeného na PC. Ačkoliv byla během měření 

získána hodnota necelých 155 Pa, není tato hodnota zcela prokazatelná. Během měření 

bylo zjištěno nedostatečné těsnění polokoulí, což bylo viditelné na úniku prachových částic 

z prostoru mezi polokoulemi. Tento únik mohl způsobit nežádoucí chybu při měření. 

Při Výpočet tlaků pomocí stavové rovnice byly zjištěny vyvinuté tlaky přímo v místě 

výbuchu. Při tomto výpočtu byly získány hodnoty k 87 MPa naměřené u druhů petard TNT 

a Salut XXL, což může být ovlivněno složením pyrotechnické náplně uvnitř druhů petard.  

U zkoušky měření hluku byla pomocí hlukoměru a pásma měřena hladina hluku ve 

dvou různých vzdálenostech. Ve vzdálenosti jednoho metru byly měřeny druhy ZP, u 

kterých nebyl předpoklad vysoké hladiny hluku, jako jsou například římské svíce a 

fontány, jejichž nejhlasitějším druhem byla fontána Chuckoo s hladinou hluku 109,1 dB. 

Tato hodnota může být při frekvenci kolem 3000 Hz nad prahem bolesti lidského sluchu. U 

petard byla zkouška provedena ve vzdálenosti 8 m, což je minimální bezpečná vzdálenost 

vzorků kategorie F2. Při tomto měření mohlo dojít k nedostatečnému záznamu hluku, 

neboť hlukoměr dokáže snímat pouhých 10 záznamů za sekundu. Z čehož vyplývá, že u 

druhu petard Salut XXL mohlo dojít k nepřesnosti, neboť zde dosáhl u třetího měření 

maximální hluk mnohem vyšších hodnot než u předešlých dvou měření tohoto druhu 

petard.  Nejvyšší naměřená hladina hluku byla získána u druhů petard Explo XXL a Salut 

XXL s hodnotou kolem 113 dB. 
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Pomocí vysokorychlostní kamery byly zaznamenány snímky s rychlostí 100 000 

snímků za sekundu, ze kterých bylo možné odečíst rychlost odlétajících částí vzorku. Tato 

metoda pracovala za předpokladu, že dojde k odletu velkého kusu ZP u každého ze 

zkoušených druhů ZP. Neboť při této zkoušce nedocházelo k rozletům zbytků vzorků u 

všech druhů ZP, nebyla u římských svící a fontán vypočtena žádná z hodnot. U petardy 

TNT byla vypočtena pouze rychlost odlétajících kusů, neboť nebyla nalezena žádná velká 

část ucpávky z tohoto druhu petard. Nejvyšší hodnoty byly získány u petardy Explo XXL, 

jejichž rychlost rozletu se pohybuje kolem 47 m/s a kinetická energie přes 10 J. Změřením 

vzdálenosti vymetených velkých částí vzorků bylo zjištěno, že u všech, u kterých k tomu 

došlo, byla překročena minimální bezpečná vzdálenost pro odpalovače a v případě petardy 

Explo XXL dokonce k překonání minimální bezpečné vzdálenosti diváků. Zároveň bylo 

zjištěno, že k roztržení vzorku petardy dochází uprostřed vzorku, což má za následek rozlet 

zbytků ucpávek v ose petardy. 
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5. Doporučení pro prevenci 

Během měření byly zaznamenány odlétající kusy částí ucpávek nad minimální 

bezpečné vzdálenosti dané výrobcem, jejichž kinetická energie může dosahovat v prvotní 

fázi hodnoty až 10 J. Dalším nezanedbatelným nebezpečím je naměřená hladina hluku, 

která by v případě porušení bezpečné vzdálenosti mohla dosahovat hodnot nad práh 

bolesti. U římských svící byly zaznamenány tzv. zdvojené „výstřely“, kdy došlo k odstřelu 

dvou a více ENFK, které nedosahovaly požadovaných výšek. 

Zdvojení „výstřelů“ od římských svící je s velkou pravděpodobností zapříčiněno 

uspořádáním v pyrotechnické náplni. Z tohoto důvodu by bylo vhodné přesně definovat 

složení a maximální hmotnosti efektové náplně různých typů ZP. Zároveň provádět 

kontroly při výrobě a dovozu, zda jsou předepsané hmotnosti a složení dodržovány. 

Důležitým bodem by mělo být určení materiálů, ze kterých mohou být ucpávky ZP 

tvořeny, tak aby nedocházelo k rozletům velkých zbytků ale k úplnému rozdrcení těchto 

částí. Tato opatření by mohla být doplněna do zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnice nebo 

do vyhlášky č. 284/2016 Sb., která tento zákon doplňuje. 

Více zvýraznit bezpečné vzdálenosti na označení od výrobce a zvýšit bezpečnou 

vzdálenost nebo doplnit o větu „Po iniciaci zápalnice se vzdalte za minimální vzdálenost a 

za pevnou překážku“. 

Ačkoliv na některých vybraných typech ZP bylo balení označeno výstražnou 

značkou a doporučením nepoužívat pod vlivem alkoholu, za přítomnosti psů nebo při 

silném větru. Bylo by vhodné veškeré výrobky doplnit větou „Přísný zákaz použití pod 

vlivem alkoholu“ nebo výstražnými obrázky s poraněním od ZP obdobně jako u cigaret. 
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6. Závěr 

V teoretické části této práce byl proveden průzkum legislativy zaměřený na 

nebezpečí zábavné pyrotechniky. V praktické části byly provedeny kontroly a měření 

vybraných druhů ZP, měření výbuchových tlaků ve výbuchovém autoklávu, výpočet tlaků 

ze stavové rovnice, měření akustického tlaku v definovaných vzdálenostech a záznam 

rozletů zbytků ZP. Součástí práce je také souhrn statistických údajů z požárů způsobených 

od ZP za posledních 10 let. 

Pomocí těchto zkoušek a výpočtů bylo možné stanovit vývin tlaků, hladinu hluku a 

nebezpečí rozletu zbytků ZP. I přes některé nepřesnosti při výpočtech či měřeních lze 

stanovit, že nejvyšší nebezpečí představují petardy, na které byla zaměřena největší 

pozornost. S nejvyšší dosaženou hladinou hluku, nejvzdálenějším rozletem zbytků ZP i 

nejvyšším tlakem naměřeném ve výbuchovém autoklávu hrozí největší nebezpečí u 

petardy Explo XXL. Římské svíce a fontány vyvíjely hluky dle efektů zkoušených druhů 

ZP. 

Pro další měření hladiny hluku by bylo vhodné použít měřicí přístroj, který by byl 

schopný měřit více záznamů za sekundu, pro lepší měření a zaznamenání opravdových 

hodnot hladiny hluku. Také by měl být pro toto měření vymezen volný prostor, aby nebylo 

měření ovlivněno odrazem zvuku od budov či stromů v blízkém okolí. Toto opatření by 

bylo vhodné i pro zkoušku pro stanovení vzdálenosti odlétnutých zbytků ZP. Vhodné 

podloží jako třeba nízká tráva by umožnilo jednodušší nález zbytků ZP.  

Měření rozměrů na obrazovce monitoru není příliš přesné, což by mohlo být 

nahrazeno přesně definovaným měřítkem závislým na vzdálenosti a přiblížení kamery. Do 

programu kamery by mohla být tato aplikace zakomponována a použita při dalším měření. 

Autokláv VA 250 je nutné před dalším měřením důkladně utěsnit a provést nutné 

zkoušky pro kontrolu těsnosti. Taktéž by mohlo být do autoklávu přivedeno více tlakových 

čidel pro přesnost měření.  

Pro přesný výpočet tlaků by mělo být stanoveno přesné složení pyrotechnické slože u 

jednotlivých druhů ZP. Získaná nová rovnice by velmi ovlivnila vypočtené hodnoty. 
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Na základě získání poznatků z měření byla navrhnuta opatření, která by měla 

upozornit veřejnost na důležitá omezení výstražnými nápisy nebo obrázky na obalech. Pro 

prevenci byla navržena opatření, která by měla zamezit uvádění nekvalitní ZP na český trh 

a zároveň by donutila širokou veřejnost dbát bezpečnostních informací na obalech. 
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Příloha A – Dokumentace ke zkoušce záznamu rozletu zbytků 
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Obrázek A.13 Rozlet petardy Explo XXL - 1 Obrázek A.14 Rozlet petardy Explo XXL - 2 

 

 

Obrázek A.15 Rozlet petardy Explo XXL - 3 Obrázek A.16 Rozlet petardy Explo XXL - 4 
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Příloha B – Grafy ke zkoušce měření ve výbuchovém autoklávu 

 

 
 

Obrázek B.1 Záznam výbuchu petarda Bomb 

 

 

 

Obrázek B.2 Záznam výbuchu petarda TNT 
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Obrázek B.3 Záznam výbuchu petarda Salut XXL 

 

 

 

Obrázek B.4 Záznam výbuchu petarda Explo XXL 
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