
Zábavná a technická 
pyrotechnika

Historie pyrotechniky se za-
čala vyvíjet v Číně a souvisí 
s objevením černého prachu.
Zábavná a technická pyro-
technika od doby jejího
vzniku slouží mnoha lidem
po celém světě. V počátku
jejího užívání docházelo 
k četným zraněním a požá-
rům. Postupně začala vzni-
kat různá opatření směřující
k větší bezpečnosti při po-
užívání výrobků zábavné 
a technické pyrotechniky.
Vznikaly nové a bez-
pečnější výrobky a zákonná
regulace zajistila i nutnou
míru ochrany při jejich pou-
žívání. Obdobně tomu bylo 
i u nás. Dříve se v Čechách
zábavná pyrotechnika vyrá-
běla tajně podomácku, čemuž
odpovídaly i výsledky jejího
použití - vznikaly výbuchy 
a požáry, zranění, dokonce 
i smrtelná. Aby bylo těmto
událostem v co možná největší
míře zabráněno, přistoupil stát
k zákonnému opatření, jehož
výsledkem jsou povinné zkouš-
ky a ověření výrobků zábavné 
a technické pyrotechniky 
v Českém úřadě pro 
zkoušení zbraní 
a střeliva.

Na vybraných vzorcích Úřad
zkouší a ověřuje plnění pod-
mínek pro jejich bezpečné

použití - zejména manipu-
lační a dopravní bezpeč-
nost, odolnost proti me-
chanickému poškození
pádem, způsobilost pou-
žití při různých teplotách,
fyzikální a chemickou
stabilitu, povolený obsah
pyrotechnických složí 
a výbušnin pro uvede-
nou třídu nebezpeč-
nosti. K jejich řádné 
identifikaci na trhu se
posuzuje vzhled, celist-
vost obalu a údaje na

obalu včetně návodu
na použití. Za důležité
kritérium spoleh-
livosti se pokládá
i tzv. zpoždění
od zážehu 
do funkce
pyro-
tech-
niky. 

Vlastní funkce 
a efekty musí být
pravidelné, nepřeru-
šované a nesmí ohrozit své
okolí. Dále Úřad zkoumá 
a ověřuje, zda jsou plněna
systémová opatření u dovoz-

ce nebo výrobce, 
která zajistí trvalou

bezpečnost vý-
robků dodáva-
ných na trh.

Na závěr zkou-
šek a ověření je 

zpracován protokol včetně
fotografické dokumentace 
a následně je vydán certifikát. 

Pyrotechnické
výrobky

Český úřad pro zkoušení zbra-
ní a střeliva má za 
povinnost dohlí-
žet na bezpeč-

nost pyrotech-
nických výrobků 

v České republice.
Zákonné předpisy  upra-

vují postup, podle které-
ho mohou dovozci, výrobci

a distributoři poskytovat
široké veřejnosti výše uve-
dené výrobky pyrotechniky 
k prodeji. Vyhláška  ČBÚ 
č. 174/1992 Sb. člení pyrotech-
nické výrobky do jednotlivých
kategorií a současně stanoví
kriteria přípustnosti pro mani-
pulaci s nimi.

Pyrotechnické výrobky se po-
dle účelu použití člení jednak
na pyrotechnické výrobky pro
zábavné účely, např. fontány,
římské svíce, rakety, petardy 
apod., jejichž smyslem je
vytvořit světelné, hlukové 
a dýmové efekty, využívané
zejména při ohňostrojích.
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Pyrotechnika a výbušniny



Další skupinou jsou pyrotechnické výrobky pro tech-
nické účely, tedy výrobky používané např. automo-
bilovým a leteckým průmyslem, záchranné prostředky
pro horolezectví, plavbu, signalizaci apod.. Jejich 
účelem je sloužit člověku jako pomocný technický
prostředek pro jeho aktivity. 

Výbušniny

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zajiš�uje
odborné činnosti, při kterých posuzuje, zkouší 
a ověřuje zejména výbušné předměty. Jedná se hlavně 
o posuzování jednotlivých parametrů, které souvisí 
s jejich účelem použití a zatřídění. Úřad provádí také 
expertizní činnosti. 

Legislativa

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon 
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., 
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 313/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č. 156/2000 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví 
podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbuš-
ných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich pře-
zkušování ve znění vyhlášky č. 60/2002 Sb.

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

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990
Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb.,
zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona 
č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona 
č. 206/2002 Sb.
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