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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá historií pyrotechnického vzdělávání v Československé, a 

poté v České republice. Věnuje se různým konceptům a odlišnostem v přístupu k této 

problematice a jejich vývoji. Vysvětluje základní pojmy a definice, historický vývoj 

školství v pyrotechnice a jeho proměny, až po novodobou podobu vzdělávání 

pyrotechniků u Policie ČR. Práce je vytvořena pomocí metody literární rešerše. 

Zdrojem informací byla odborná literatura, internetové stránky, intranetové stránky 

Policie ČR a MV a příslušné právní normy. Cílem této práce je seznámit čtenáře 

s historickým vývojem odborného vzdělávání pyrotechniků na našem území. Popsat 

změny v přístupu ke vzdělávání v průběhu času. Vysvětlit základní pojmy a definice, a 

také seznámení laické veřejnosti s prací pyrotechniků a jejím uplatněním ve společnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

historie, odborné vzdělávání, pyrotechnik, policie, asanace 

ANNOTATION 

This bachelor thesis describes the history of pyrotechnical education in Czechoslovakia 

and later in the Czech Republic. It is focuses on various conceps and differences in 

approach to this topic over time. It explains basic terms and definitions, historical 

development of the educational system in pyrotechnist and its transformations, until the 

recent form of education of pyrotehnists at the Police of the Czech Republic. The thesis 

has been written using the method od literature research. The information resources 

were professional literature, internet websites, itranet sites of the Police and the 

Ministry of the Interiour and relevant legal rules. The aim of this thesis is to introduce to 

the readers the historical development of profesional pyrothnical education in our 

country, to describe changes in the approach to the education in the past and explain 

basic terms and definitions, and also presenting to the public the work of pyrotechnist 

and its use. 

KEYWORDS 

History, vocational education, bomb disposal, police, decontamination  
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1 Úvod 

Rozhodování o tématu mé bakalářské práce bylo velmi jednoduché. Historická témata 

mě vždy zajímala, a také proto jsem se rozhodl k sepsání práce, která se věnuje historii. 

Pří výběru jsem vycházel z toho, aby bylo téma zajímavé, přínosné pro čtenáře, a abych 

k němu měl kladný vztah. Již řadu let jsem aktivním pyrotechnikem u Policie České 

republiky (dále jen Policie ČR) a další pokračování své profesní kariéry bych rád 

směroval ke vzdělávání pyrotechniků. Z toho důvodu také studuji obor se zaměřením na 

odborné vzdělávání. Výběr tématu, které by mapovalo historii odborného vzdělávání 

pyrotechniků u policie, byl pro mě vlastně jasnou volbou. 

O historii pyrotechniky jako takové, je publikováno mnoho informací v nespočtu 

různých podob. Ale poté, co jsem se začal zabývat mapováním pyrotechnického 

odborného vzdělávání jsem zjistil, že toto téma je dost opomíjené. Dle mého názoru 

neprávem. Velmi často se totiž setkávám s dotazy od policistů či laické veřejnosti, na 

téma pyrotechnického vzdělávání, na úkoly pyrotechniků, náplň jejich práce a 

požadavky na ně kladené. To byl také další impuls, abych se pokusil zpracovat toto 

téma. 

První část práce je věnována pyrotechnice u policie obecně. Vysvětlení některých 

pojmů a přehledu činností policejních pyrotechniků v historii. Další část popisuje vývoj 

pyrotechnického školství za Československa. Třetí, závěrečná část práce, popisuje směr, 

kterým se ubíralo pyrotechnické vzdělávání po rozpadu společného státu v roce 1993 a 

také to, jaký systém vzdělávání je využíván v dnešní době. 

Práce je historická, využívá metody historického výzkumu, jakožto jednoho ze 

základních přístupů kvalitativního výzkumu. Ten se od kvantitativního výzkumu 

odlišuje tím, že u něj výsledky nedosáhneme pomocí statistických metod ani dalších 

způsobů kvantifikace. Záměrem historického výzkumu je odhalit či přiblížit pomocí 

dostupných dokumentů skutečnosti, které ovlivnily historii a mají vliv na současnost. 

Jeho cílem může být např. odpovědět na určité otázky, zaznamenávat a vyhodnocovat 

různé historické činy, nalézat vztahy mezi minulostí a přítomností, odhalovat neznámé 

souvislosti apod. Dokumenty využívané pro historický výzkum mohou být dvojího 
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typu, primární a sekundární. Primární jsou ty, které byly vytvořeny přímými účastníky 

zkoumané události, zde například kronika učiliště. Sekundární dokumenty jsou 

vytvořeny pomocí primárních dokumentů. Tato práce zkoumá a analyzuje dostupné 

dokumenty z několika různých pramenů a systematicky popisuje historické události 

týkající se vzdělávacího procesu v určitém časovém období1. Využívá k tomu odbornou 

literaturu, internetové stránky, intranetové stránky Policie ČR a MV a příslušné právní 

normy. Na základě těchto zdrojů zpracovává ucelený přehled o historii vzdělávání 

policejních pyrotechniků. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled o historii pyrotechnického 

vzdělávání na našem území a informovat o tom, co se v této vzdělávací oblasti 

odehrávalo v minulosti. Vysvětlit základní pojmy a definice, popsat změny v přístupu 

ke vzdělávání v průběhu času, a také seznámit laickou veřejnost s prací policejních 

pyrotechniků a jejich uplatněním a postavením ve společnosti. V této problematice 

došlo v posledních letech ke změnám natolik zásadním, že si určitě zaslouží naši 

pozornost. 

  

                                                 

1 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. 
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2 Pyrotechnika u policie 

2.1 Kdo je pyrotechnik 

Kdo je policejním pyrotechnikem poměrně stručně a výstižně uvádí pokyn policejního 

prezidenta ze dne 7. května 2014 č. 75, kterým se upravuje výkon pyrotechnických 

činností. V tomto předpisu se v článku 2 doslova uvádí že: „Pyrotechnikem je příslušník 

policie, který je držitelem platného oprávnění k výkonu pyrotechnických prací u policie 

a je zařazen na systemizovaném služebním místě pro výkon práce pyrotechnika.“2 

Pyrotechnika všeobecně, a ta policejní zvláště, pak je velmi rizikovou činností ve všech 

svých aspektech. Při výkonu své činnosti pracuje policejní pyrotechnik ve většinou pro 

něj neznámém prostředí a každý zákrok, který provádí, je pro něj prakticky novou a 

nikdy se neopakující činností. Proto není téměř možné vytvořit na postupy pyrotechnika 

nějaké ucelenější návody, je třeba vysoká míra samostatnosti a kreativity v řešení 

nastalých krizových a velmi stresujících situací. Látky a předměty, s nimiž pyrotechnik 

pracuje, hlavně pak přímo sestavená nástražná výbušná zařízení3 (dále jen NVS) se 

naprosto vymykají všem běžným kritériím, a ve většině případů není možné pro 

rizikovost a nebezpečnost postupovat při jejich likvidaci s platnými bezpečnostními 

zásadami. Z těchto důvodů se vyprofilovaly požadavky na současné policejní 

pyrotechniky. Okruh nezbytných znalostí, které musí policejní pyrotechnik absorbovat, 

se neustále rozšiřuje. V současné době, hlavně díky ohrožení útoky teroristů4, kteří 

neustále hledají nové metody výroby improvizovaných výbušnin a překonávání 

bezpečnostních opatření, se tím i úměrně zvětšuje množství znalostí, které pyrotechnik 

ke své činnosti potřebuje. A to jak ve vztahu ke konstrukčním prvkům výše zmíněných 

NVS, ale tak i ochranných prostředků, které pyrotechnici při své činnosti pro svoji 

ochranu používají. Jak již bylo zmíněno, práce policejního pyrotechnika klade mnoho 

nároků na osobu pyrotechnika, hlavně pak po psychické stránce. Mezi tyto základní 

nároky patří samostatnost, kreativita, pracovitost, psychická vyrovnanost za všech 

okolností, dále pak logické myšlení a fyzická připravenost. Povolání pyrotechnika by 

                                                 

2ČESKÁ REPUBLIKA. 75 Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2014, kterým se upravuje výkon 

pyrotechnických činností: (pyrotechnická směrnice). 
3tamtéž. 
4SCHMID, Alex Peter. a A. J. JONGMAN. Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, 

data bases, theories, & literature. 
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měl vykonávat člověk, který má k této činnosti intenzivní kladný emoční stav. 

Z uvedeného nepřímo vyplývá, že příprava takového člověka má své zvláštnosti, 

odlišnosti, a především velmi vysoké nároky. Díky této náročnosti je nezbytné hlavně 

psychologické vyšetření, které je ještě navíc rozšířeno o zátěžovou část. Psychologické 

vyšetření má tak náročná kritéria, že jej nesplní 70% zájemců o práci policejního 

pyrotechnika.  

2.2 Počátky pyrotechniky u policie 

Na základě výnosu Zemského úřadu ze dne 1. června 1939 pod číslem 26833/Přes., byla 

zahájena pyrotechnická činnost v rezortu ministerstva vnitra, a to při policejním 

ředitelství v Praze5. Vedením pyrotechnické skupiny byl pověřen podplukovník 

František Nezdara. Zároveň byl k tomuto datu k pražskému policejnímu ředitelství 

převelen z ministerstva národní obrany pyrotechnik dělostřeleckého pluku v Hradci 

Králové Antonín Dlouhý. Celou činnost nově vzniknuvší skupiny upravoval výnos 

ministerstva vnitra pod č. j. 77505/Přes., ze dne 29. prosince 1939. Činnost skupiny dle 

tohoto výnosu spočívala hlavně v likvidaci výbušných předmětů, operativním 

obhospodařování podniků pracujících s výbušninami, kontrolách skladů výbušnin, ve 

spolupráci při vyšetřování případů, kdy bylo užito výbušnin. Podplukovník Nezdara 

opustil pyrotechnickou skupinu a odešel do výslužby v roce 1941. Vedení 

pyrotechnické skupiny po podplukovníkovi Nezdarovi převzal administrativní komisař 

RNDr. Miloš Jašek. Komisař Jašek byl zatčen Gestapem pro svoji činnost v odboji. A to 

přesně ve skupině Blaník. Za tuto činnost byl popraven v roce 1944 v Praze na 

Pankráci. Smyslem činnosti komisaře Jaška, a víceméně všech pyrotechniků, kteří se 

zapojovali do odboje, bylo shromažďování výbušnin, zbraní a munice, které byly 

určeny ke zničení. Tyto prostředky odbojová skupina Blaník shromažďovala za účelem 

použití proti okupantům nebo při osvobozovacích akcích. V této době byl ke 

kriminálnímu inspektorovi Antonínu Dlouhému přidělen pyrotechnik kancelářský 

oficiál Bohumil Florián. Skupina se v tomto složení podílela na likvidaci následků 

spojeneckých náletů na Prahu na jaře 1945. Kdy skupina zničila 33 trhavých pum, 278 

zápalných pum, 177 tříštivých pum a 4 zápalné pumy. Skupina rovněž participovala na 

                                                 

5
TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 217. 
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likvidaci nalezených pum po leteckých náletech na Most, Kralupy, Semily, Kolín, 

Běchovice a další města. Výbušniny a munice, které bylo možné převážet, byly svezeny 

do muničního skladu v Hostivicích u Prahy. Právě při těchto převozech pyrotechnici 

kradli upotřebitelné trhaviny pro odboj. Kromě trhavin pyrotechnici schovávali i náplně 

leteckých pum.  

2.3 Předválečné období 

Vraťme se však na úplný prvopočátek policejní pyrotechniky. Za toto datum bychom 

s klidnou duší mohli označit 11. červen roku 1869. Toho dne byl dle Egona Ervína 

Kische spáchán Pumový atentát na policii6. Jak autor Kisch uvádí, v jednu hodinu a 

třicet minut ráno došlo k výbuchu starého rakouského šestiliberního granátu, takzvané 

„petardy“, který byl odpálen pomocí doutnáku. Takto připravené zařízení pachatel nebo 

pachatelé umístili oknem z ulice, tehdy ještě Ferdinandovy, dnes Národní třídy, do 

sklepa policejní stanice, a to oknem z ulice do sklepa. Vlivem výbuchu popraskaly 

okenní tabule. Střepiny výbuch vymetal až do třetího patra. Tehdejší policejní ředitel 

vypsal odměnu za dopadení pachatelů. A to rovnou ve výši jednoho tisíce zlatých. Hned 

dalšího dne, 12. června 1869 byl zatčen Čeněk Kerbr. První z celkem šesti pachatelů 

zatčených v souvislosti s tímto případem. Celý incident byl označen za nezdařený pokus 

„rozsáhlého revolučního spiknutí“. Soud s pachateli probíhal od 31. ledna do 19. února 

1870. Všichni pachatelé od soudu obdrželi mnohaleté tresty těžkého žaláře. Autor Kisch 

uvádí i další případy užití „pekelného stroje“ na našem území za starého mocnářství. 

V povídce s názvem V jedné ze sta věží7 pojednává o uložení baňky nabité střelným 

prachem, tato baňka byla v sádrovém obalu, ve kterém byly hřebíky. Celá takto 

upravená baňka byla ovázána drátem a hadry. Toto výše popsané zařízení bylo umístěno 

na chodbě bývalé Svatováclavské záložny v Karlově ulici. Jiný, jak autor sám s oblibou 

uvádí, „pekelný stroj“ uváděl do chodu budíček. Účinné součásti tohoto stroje tvořil 

střelný prach a sekané olovo. Dalším kouskem lidové tvořivosti ze starého mocnářství 

uvádí Kisch8 jako plynovou trubku. Ucpanou na obou koncích a naplněnou ekrasitem. 

Tato byla poslaná poštou jako balíček, a při rozvazování motouzu měla být uvedena 

                                                 

6KISCH, Egon Erwin. Pražský Pitaval, s. 244-247. 
7tamtéž, s. 274. 
8tamtéž, s. 275. 
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v činnost, a to za pomoci zapalovače. Rovněž se vyskytovaly i prvky, známé spíše 

z dnešní doby z pouličních bitev s policií při příležitosti různých nepovolených 

shromáždění nebo demonstrací. Například malé kožené váčky naplněné střelným 

prachem a svázané naklíženým provázkem, kterým se říkalo „dělová rána“, nebo 

„žabky“. Obě výbušná zařízení nebyla sama o sobě nijak nebezpečná, ale způsobovala 

při výbuchu strašný hluk. Takže například „žabky“ demonstranti házeli pod kopyta koní 

jízdní policie. 

Po první světové válce, se vznikem samostatného československého státu vznikla i 

potřeba likvidace nálezové munice. Tato munice zůstala na našem území po bojích v 

první světové válce. Tuto činnost, z důvodu absence podobných specialistů u policie i 

četnictva, vykonávali vojenští pyrotechnici s různou odborností. V souvislosti 

s pyrotechnikou zahynuli v době samostatného československého státu čtyři příslušníci 

četnictva. Prvním byl Strážmistr Jan Fábera. S ním pak četník na zkoušku Josef 

Kunovský. Oba z četnické stanice v Jakubjanech. Dvojice vykonávala hlídkovou 

činnost a to dne 3. srpna 1923 v místech cvičné střelby ostrou municí dělostřelecké 

brigády, za účelem zajištění a střežení místa nálezu nevybuchlého dělostřeleckého 

granátu. Cestou k místu nalezli dva nevybuchlé dělostřelecké granáty. Tyto vzali s 

sebou a chtěli je odevzdat danému vojenskému velitelství. Když četníci odpočívali, 

došlo k výbuchu jednoho z dělostřeleckých granátů. Dnes již nevíme, jestli to bylo díky 

neopatrnosti četníků nebo nešťastné náhodě. Výbuch oba četníky usmrtil. 

Dalším zajímavým případem prvorepublikové policejní pyrotechniky je ten, jež se udál 

2. července 1931 ráno a souvisel s případem zastřelení Rudolfa Reichmanna, který byl 

správcem Prostějovské továrny Wichterle a Kovařík9. Za pachatele tohoto činu byl 

veřejností označen 36letý zaměstnanec továrny, natěrač Jaroslav Zápařka. Toho 

pronásledovali k tomuto ohavnému činu přivolaní četníci, a to až do domu kde bydlel. 

Po několikahodinovém obklíčení domu četníky vyřešil pachatel svoji bezvýchodnou 

situaci vpálením si kulky do hlavy. Když četnická hlídka, ve složení štábní strážmistr 

Josef Studený a strážmistr František Vlkovský, za asistence městského policejního 

                                                 

9
TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 216. 
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nadstrážníka Karla Ambrose, ukončila ohledání na místě vraždy továrníka Reichmanna, 

vydala se vykonat domovní prohlídku bytu vraha Zápařky, kde předpokládala nalezení 

důkazů, jež by objasnily motiv vraždy továrníka.  

Sotva smíšená hlídka četníků a městského strážníka započala s ohledáváním bytu, 

ozvala se dvojice výbuchů v krátkém sledu po sobě následujících. Tomuto zavdal 

příčinu strážmistr Vlkovský, a to tím, že otevřel dveře skříně. Při prvním výbuchu 

vyšlehly ze skříně plameny, které strážmistru způsobily těžké popáleniny III. stupně 

v obličeji, na rukách a krku. Druhý výbuch díky své razanci shodil jednu ze zdí bytu. 

Spadl strop bytu a byla vyražena okna a dveře. Při druhém výbuchu strážmistr sebral 

všechny síly, co mu zbyly, a proskočil vyraženým oknem ven na dvůr, kde v silných 

bolestech omdlel, odtud byl rychle převezen do veřejné nemocnice. Štábní strážmistr 

Studený měl štěstí v neštěstí. V době výbuchu ohledával prostor pod stolem, takže byl 

ohnutý a tím částečně krytý před účinky výbuchu. Nadstrážník Ambros stál u dveří a 

byl výbuchem vyhozen do předsíně. Oba utrpěli jen lehčí zranění a popáleniny. Dalším 

šetřením bylo zjištěno, že Zápařka do skříně nastražil výbušné zařízení. Nejspíše se 

chtěl tímto způsobem zbavit své manželky. Celé výbušné zařízení bylo konstrukcí velmi 

jednoduché, sestávalo se z cementové nádoby položené na dno skříně. Nádoba byla 

zhotovena nalitím cementu do skleněné nádoby. Cementová nádoba byla naplněna 

střelným prachem. Vrchní část nádoby byla přikryta plechovou pokličkou, ve které byly 

vyraženy dva otvory. V prvním otvoru byla zastrčená zápalka, která byla obsypána 

střelným prachem. V druhém otvoru byl bicí mechanismus, sestávající z kladívka a 

kovové tyčky přimontované na druhé straně ke dveřím. Když se otevřely dveře, padlo 

kladívku na zápalku, a tak byl iniciován celý mechanismus. K cementové nádobě byly 

navíc přidělány dvě láhve s benzínem. Aby pachatel neriskoval, že sám bude celým 

zařízením zmrzačen nebo zabit, nainstaloval jej tak, že skříň odsunul od zdi, v zadní 

straně skříně prořízl otvor, a tímto otvorem vložil do skříně výbušné zařízení. Poté otvor 

zamaskoval nalepením papíru. Všechny po sobě jdoucí nešťastné události měly 

pravděpodobně co dočinění s psychickým stavem Jaroslava Zápařky, který byl od svých 

14 let hluchý. Zřejmě spáchanou vraždou na továrníku Reichmannovy, sebevraždou a 

následným výbuchem chtěl u veřejnosti vzbudit pozornost a zároveň soucit nad svojí 

osobou. 
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2.4 Pyrotechnická činnost za 2. sv. války 

Tato kapitola se více méně prolíná s kapitolou 1.2. Navíc lze snad jen doplnit, že dne 

10. května 1945 padl při odminování německého muničního skladu policejní 

pyrotechnik Bohumil Florián. Bohumil Florián byl členem odbojové skupiny. Skupiny, 

která se jmenovala Československá národní lidobrana. Tato skupina vznikla na 

pražském policejním ředitelství dne 5. května 194510. 

2.5 Období 1945 – 1989 

Po druhé světové válce bylo na území našeho státu velké množství rozličných druhů 

munice, jež bylo třeba odborně zlikvidovat. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí navýšit 

početní stavy policejních pyrotechniků. Jedním z prvních policejních pyrotechniků byl 

penzionovaný podplukovník Nezdara, který tak učinil po výzvě, jež byla vysílána 

v rozhlase. Dalšími příchozími byli vojenský pyrotechnik major Vitouška a štábní 

kapitán Hucl. Tito vypomáhali při likvidaci munice. Rovněž bylo třeba připravit nové 

frekventanty pyrotechnického řemesla, protože i přes navýšení početních stavů 

zkušenými pyrotechniky byl jejich počet díky velkým nálezům munice nedostatečný. 

Proto od září roku 1945 probíhal v Hostivích u Prahy armádní pyrotechnický kurz. Při 

tomto kurzu došlo k největšímu neštěstí, jež se za celou dobu policejní pyrotechniky na 

našem území událo. Během výuky došlo k výbuchu, při kterém zahynulo 14 

frekventantů kurzu a sedm dalších bylo vážně zraněno. Ani tato tragická událost 

neodradila zájemce o práci pyrotechniků, kteří se stále hlásili ke službě. Tito, tehdy již 

jako pyrotechnici Sboru národní bezpečnosti, prováděli tuto činnosti spolu 

s pyrotechniky vojenskými. 

V souvislosti s výbuchy válečné munice neumírali jen pyrotechnici. Zemřelo i mnoho 

příslušníků jiných bezpečnostních složek. Dne 27. června 1945 zahynul při výbuchu 

granátu četnický závodčí Josef Hrouda. Dne 9. července 1945 zahynul při 

zneškodňování min v Jindřichově v okrese Opava štábní strážmistr SNB Josef Roubal. 

Dne 20. července zahynul při manipulaci s granátem střelec SNB Miroslav ledvina11. 

Dne 21. srpna 1945 byl u obce Křečovice v okrese Benešov usmrcen při zneškodňování 

                                                 

10TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 218. 
11tamtéž, s. 218. 
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munice střelec SNB Miroslav Zelený. Pyrotechnické práce v rezortu Ministerstva vnitra 

do této doby prováděla jen Kriminalistická ústředna v Praze. Celkem 5800 úkonů, 

zákroků a expertiz, provedli policejní pyrotechnici od roku 1939 do roku 194712. 

I přes opakované posílení policejních pyrotechniků, byl stále jejich akutní nedostatek. 

Proto bylo v roce 1948 rozhodnuto, že v rámci celého SNB budou zřízena místa 

odborných pyrotechniků. Dne 29. září 1949 bylo zřízeno zbrojní učiliště ve vojenské 

vysoké škole v Martině na Slovensku. Hned v říjnu byl zahájen první kurz pro nově 

nastoupivší policejní pyrotechniky. Tito pyrotechnici pak prošli v roce 1950 ještě 

specializovaným školením pro potřeby kriminální služby, a to z důvodu rozmáhajícího 

se trendu zneužívání výbušnin k páchání trestné činnosti. Rovněž byl výnosem 

Ministerstva vnitra č. 231/13-1-BP/6 ze dne 27. srpna 1948 upraven výkon 

Pyrotechnické služby SNB. Také byl v tomto výnosu vymezen okruh činností, 

působnost a úkoly pyrotechniků. S příchodem tohoto výnosu je již výkon 

pyrotechnických činností, vyjma vojenských objektů, plně v kompetenci pyrotechniků 

SNB. 

Dne 2. října 1949 došlo k další tragické události. A to, když při manipulaci 

s dělostřeleckým granátem zahynuli štábní strážmistr SNB Josef Veselý a strážmistr 

SNB František Seifert. Byl vydán předpis „Pyrotechnická služba Sboru národní 

bezpečnosti – směrnice pro její výkon“. Posléze byla provedena 20. března 1951 

restrukturalizace pyrotechniků v rámci SNB a v roce 1952 byli v rámci každého 

krajského velitelství Veřejné bezpečnosti (KVVB) začleněni pyrotechnici. Tímto 

výnosem přibyly pyrotechnikům policie i další činnosti. Takže již mimo ničení munice 

z válečného období prováděli i ničení nástražných výbušných zařízení a znaleckou 

činnost. Převážně znalecké zkoumání nástražných výbušných systému prováděli 

pyrotechnici v rámci Kriminální ústředny na Hlavní správě Veřejné bezpečnosti Praha 

(dále jen HSVB). 

Dne 3. března 1952 byl urychleně zahájen první pyrotechnický kurz pro příslušníky 

SNB ve školicím zařízení Československého báňského úřadu a trval až do 9. června 

                                                 

12 TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 218. 
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1952. Zařízení bylo zřízeno v prostorách bývalé Vojenské muniční továrny č. 1 

v Poličce. Po dokončení kurzu se pyrotechnici vrátili na svá pracoviště do svých 

regionů, kde prováděli znaleckou a pyrotechnickou činnost13. 

V roce 1952 došlo k usmrcení 32 osob a zranění dalších 55 osob (po většinou dětí), 

většinou s trvalými následky. To vše v souvislosti s neodbornou manipulací s nalezenou 

válečnou municí, to jen dokládá nepostradatelnost policejních pyrotechniků v té době. 

Jedna z obětí výbuchu válečné munice byla i mladší strážmistryně SNB Jarmila 

Nývltová. 

Roku 1952 došlo ke zřízení takzvaných Operativně pátracích a povolovacích odborů a 

oddělení, a to vyhláškou Ministerstva vnitra o výbušninách č. 305. Na tyto odbory a 

oddělení byli koncem roku 1953 přeřazeni pyrotechnici KVVB a pyrotechnik HSBN 

Urban. Se vznikem těchto odborů a uvedením do platnosti výše uvedené vyhlášky č. 

305 se tak již v podstatě definovalo to, jakou municí se budou pyrotechnici policie 

zabývat, konkrétně je to od ráže 12,7 mm a výše. A toto kritérium přetrvalo dodnes. 

Mimo to se ve vyhlášce č. 305 uvádělo, že pyrotechnici operativně pátracích a 

povolovacích odborů budou provádět znalecké zkoumání, odborná vyjádření, budou 

zajišťovat stopy v souvislosti s výbušninami a jejich užitím v souvislosti s trestnou 

činností. Dále pyrotechnikům přibylo i mnoho dalších činností, zejména pak operativní 

činnosti na úseku používání výbušnin, odběr výbušnin na průmyslové trhací práce, 

vystavování nákupních povolení podnikům k odběru výbušnin pro trhací práce, 

participace s podniky na tvorbě podnikových bezpečnostních předpisů týkajících se 

výroby, převážení, používání a skladování výbušnin. A v neposlední řadě to, k čemu 

jsou pyrotechnici původně určeni, a to ničení nalezené munice a výbušnin. Nyní by bylo 

vhodné si pro představu uvést, jaké až téměř neskutečné množství v daném početním 

stavu pyrotechnici Veřejné bezpečnosti na celém území našeho státu zničili. Bylo to 

3 079 kg vojenských trhavin, 16 800 Kg vadných průmyslových trhavin, 3 379 ks 

leteckých pum váhy až 1000 liber, 353 380 ks různých iniciátorů jako rozbušek, 

zapalovačů atd., 22 749 ks různých výbušných pyrotechnických výrobků, 22 415 ks 

                                                 

13HRAZDÍRA, Ivo a Milan KOLLÁR. Policejní pyrotechnika, s. 14. 
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různých ručních granátů, 43 648 ks dělostřeleckých min různých ráží, 31 494 ks 

dělostřeleckých granátů všech ráží, 34 312 ks tříštivých velkorážních střel.14. 

I přes přítomnost a usilovnou práci těchto vyškolených a vycvičených specialistů 

docházelo stále ke zraněním, ale i úmrtím vlivem neodborné manipulace s nalezenou 

municí osobami z řad veřejnosti. Přesně došlo v těchto brzkých poválečných letech 

k usmrcení 149 osob a k těžkému zranění 699 osob15. Drtivou většinou takto 

zasažených osob byly děti. Nicméně se mezi oběťmi nacházeli i příslušníci 

bezpečnostních sborů. 

Mezi lety 1953 až 1959 byli následkem výbuchu pyrotechnických předmětů usmrceni 

následující příslušníci bezpečnostních složek16. Dne 21. dubna 1953 to byl strážmistr 

SNB Augustin Grman, který zemřel při výbuchu miny. 29. května 1953 zemřel 

strážmistr SNB Viliam Ottinger, na následky zranění, jenž utržil po výbuchu granátu. 

Rovněž poručíka SNB Josefa Kozla usmrtil výbuch granátu a to 22. června 1955. Dne 

8. prosince 1959 byl usmrcen poručík SNB Zdeněk Vosyka, když mezi obcemi Ostrá a 

Úštěk v okrese Litoměřice zneškodňoval nálezovou válečnou munici. 

Z důvodu provedení územní reorganizace Československé socialistické republiky v roce 

1960 došlo i k redislokaci pyrotechniků Veřejné bezpečnosti. Tato územní reorganizace 

měla za následek vznik poměrně rozložitých územních obvodů daných krajských správ 

Veřejné bezpečnosti. Proto došlo k jednání mezi Ministerstvem národní obrany a 

Kriminalistickým ústavem o spolupráci zaměřené na kooperaci pyrotechniků. HSVB 

vydalo ke sjednocení této činnosti dne 26. května 1961 nezbytný předpis pod čj. VB-

1975/600-61. Ministerstvo národní obrany (dále jen MNO) vydalo ve Sbírce nařízení č. 

4 dne 11. května 1961 další usměrňující pokyny. Díky těmto sjednocujícím předpisům 

došlo k usměrnění součinnosti pyrotechnické činnosti mezi veřejnou bezpečností (dále 

jen VB) a MNO. I po vzniku této součinnosti se nicméně pyrotechnici VB stále 

věnovali likvidaci nálezů munice, likvidaci či deaktivaci NVS a znalecké činnosti. I při 

těchto pracích došlo k obětem na životech příslušníků bezpečnostních sborů. Dne 14. 

                                                 

14TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 220. 
15tamtéž, s. 221. 
16tamtéž, s. 221. 
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července 1964 zahynuli při detonaci protitankové miny, která se nacházela v nákladu 

munice určenému ke zničení, pyrotechnik nadporučík SNB Mikuláš Matkovský a rotný 

SNB Milan Rudy. K této tragické události došlo u obce Krompachy na Slovensku. 

V obci Podhradí v okrese Cheb byl vážně zraněn výbuchem trhaviny praporčík SNB 

Josef Trobl. K jeho zranění došlo 2. září 1971, na následky zranění praporčík SNB 

Trobl zemřel 9. září 1971. V této době se projevil závažný generační problém. Drtivá 

většina pyrotechniků SNB měla kolem padesáti, ale i více let věku. Bylo třeba započít 

s výcvikem nových pyrotechniků. Proto byl pod MNO otevřen pyrotechnický kurz pro 

potřeby Veřejné bezpečnosti. Kurz byl po dohodě MNO s Vyšším dělostřeleckým 

učilištěm v Martině organizován ve dnech 28. února – 7. července 1972 pod tímto 

učilištěm pro 20 posluchačů z řad VB. Jedním z posluchačů byl příslušník štábu civilní 

obrany státu. Posluchači kurzu byli podrobeni na konci kurzu závěrečným zkouškám, 

kterých se jako zkušební komisař zúčastnil i pyrotechnik Kriminalistického ústavu VB 

Flegr. Splněním těchto zkoušek získalo všech dvacet posluchačů způsobilost pro funkci 

odborných pyrotechniků a koncem roku 1972 byli, již jako řádní pyrotechnici, přiřazeni 

na daná pyrotechnická pracoviště17. 

Konec roku 1972 by se dal považovat, co se rozložením na jednotlivé roky týče, 

vrcholem v nálezech druhoválečné munice. A nálezy se v jednotlivých letech téměř 

vyrovnávají. Nicméně i na množství uplynulé doby od konce druhé světové války jsou 

počty nálezů stále enormní. V této době již metodicky usměrňoval pyrotechnickou 

činnost jednotlivých krajských pyrotechnických pracovišť KÚ VB. Tento model 

přetrval až do roku 2000 a to i přesto, že hlavní pracovní náplní Kriminalistického 

ústavu je expertizní činnost18. 

V roce 1973 vzniká poměrně specifický útvar, a to sice pod tehdejší V. správou 

Federálního ministerstva vnitra (správa ochrany stranických a ústavních činitelů a 

objektů zvláštní důležitosti) takzvaná skupina technické obrany a ochrany. Do této 

skupiny byli začleněni pyrotechnici, jejichž náplní práce byla ochrana ústavních 

činitelů, proti pyrotechnickým ohrožením sestávajícím se v té době hlavně z NVS. 

                                                 

17TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 221. 
18tamtéž, s. 221. 
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K této činnosti neměli pyrotechnici ze skupiny technické obrany a ochrany žádných 

ochranných či jiných speciálních prostředků. V roce 1974 došlo k přeměně tohoto 

pracoviště a vznikl technický odbor V. správy Federálního ministerstva vnitra. Pod 

tento odbor bylo začleněno i oddělení technické obrany a ochrany. V této době byl 

početní stav sedm pyrotechniků. Pyrotechnici odboru obdrželi vybavení technickými 

prostředky, jako byla vojenská ruční minohledačka, detektory výbušnin SA19 a SA27 a 

ručními detektory kovů OSCILLOV. V roce 1975 byla činnost pyrotechniků zařazených 

na uvedeném útvaru rozšířena také na vyhledávání, prověřování a zneškodňování 

podezřelých předmětů a NVS19. 

Další pyrotechnickou činností byla tzv. průlomová pyrotechnika využívaná XIV. 

Správou Sboru národní bezpečnosti (správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným 

a zvláštním formám trestné činnosti), kterou po roce 1989 zajišťoval Útvar rychlého 

nasazení, a postupem času se rozšířila na zásahové jednotky krajských správ. 

2.6 Období po roce 1989 

Sametová revoluce a celkově období po roce 1989 mělo celkový dopad na bezpečnostní 

složky našeho státu. Ani pyrotechnické službě se tyto překotné změny nevyhnuly. Došlo 

ke vzniku pracoviště Správy ochrany prezidenta republiky a pracoviště Federální 

ochranné služby20. Na této struktuře se do dnešních dnů nic nezměnilo. Docházelo 

pouze ke změnám názvů útvarů, nicméně skupiny pyrotechniků ve službách pro 

ochranu presidenta a ochranné službě ústavních činitelů zůstaly. 

Nově také k výše uvedeným ochranným útvarům přibyli, po splnění náležitých zkoušek 

pro vyhledávání výbušnin, psovodi s náležitě vycvičenými psy pro vyhledávání 

výbušnin. První kurz pro psovody ochranných služeb byl otevřen v roce 1990 a 

k plnému začlenění psovodů došlo v roce 1991. 

V roce 1989 také vznikly útvary pyrotechniků na mezinárodních letištích, které pro tyto 

objekty zajišťovaly pyrotechnickou ochranu v rámci útvaru cizinecké policie a 

pohraniční policie. 
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Vznik samostatné Ochranné služby Policie ČR, tak jak je známa dnes, se datuje k roku 

1993. V roce 1993 došlo ke sloučení oddělení pyrotechniky Federální ochranné služby 

s pyrotechnickou skupinou z útvaru, který zajišťoval ochranu zastupitelských úřadů. 

Tato dalo by se říci vzájemná fúze dvou útvarů měla za následek horečné vybavovaní 

nově vzniknuvšího útvaru. Zejména došlo k nákupu pyrotechnických obleků EOD 

(Explosive Ordnance Disposal) a kvalitních rentgenů, splňujících veškeré standardy, 

běžné v západních zemích. Došlo rovněž k nákupu naprostých novinek, rušiček 

radiového signálu, které zbraňují odpalu nástražných výbušných systémů na dálku 

pomocí radiového signálu. Díky tomuto množství techniky a nových informací bylo 

možné pyrotechniky Ochranné služby užívat jak instruktory dané problematiky k čemuž 

i docházelo, a to nejen pro resortní složky, ale i civilní organizace. 

V roce 1994 se z Ochranné služby Policie ČR stal gesční útvar mající na starost 

problematiku NVS. Zároveň s tímto došlo k navýšení počtu pyrotechniků – specialistů a 

došlo k celkovému rozšíření celého útvaru. Rovněž byla tomuto útvaru svěřena 

celorepubliková působnost a servisní pracoviště zabývající se NVS. Po prvotním 

opadnutí nadšení z moderních přístrojů pro detekci výbušnin se začali v daleko větší 

míře používat služební psi vycvičení pro vyhledávání výbušnin. Výcvik služebních psů 

pro detekci výbušnin u policie ČR v té době zahrnoval výcvik pro vyhledávání 

průmyslových a vojenských výbušnin, obvyklých střelivin a pár nejvíce zneužívaných 

druhů třaskavin21. 

Takzvaná „divoká devadesátá“ léta sebou přinesla kromě nárůstu běžné trestné činnosti 

i nárůst počtů případů, k jejichž provedení bylo užito výbušnin. Protože nebylo možné, 

při tomto množství úkonů spolehlivě plnit požadavky kladené na Ochrannou službu 

Policie ČR, došlo v roce 1994 ke vzniku specializované výjezdové skupiny zaměřené 

výlučně na provedení nezbytných opatření na místě výbuchu nebo nálezu NVS či 

podezřelého předmětu. Tato výjezdová skupina zajišťovala nepřetržitý 

čtyřiadvacetihodinový dosah. Výjezdová skupina měla sídlo v Praze a měla celostátní 

působnost. Zároveň došlo k vybavení skupiny nejnovější technikou a vybavením celého 

                                                 

21TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 223. 
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výjezdového vozidla o na tu dobu pro východní země nevídané prostředky jako robota, 

odstupné manipulátory, vodní rozstřelovače a další potřebnou technikou. 

Zkušenosti z praxe po roce 1994 ukázaly, že jedna výjezdová skupina NVS pro celé 

území republiky je nedostatečná. Proto bylo v roce 2000 zřízeno detašované pracoviště 

výjezdu NVS v Olomouci. Svoji nepřetržitou činnost zahájili pyrotechnici detašovaného 

pracoviště 1. října 2000. Zřízením moravského pracoviště došlo k výraznému zkrácení 

dojezdových časů k nahlášeným nálezům NVS a jejich výbuchům. 

V říjnu 2001 byl pyrotechnický odbor Ochranné služby Policie ČR organizačně 

začleněn pod Policejní prezidium České republiky (dále jen PP ČR) jako Pyrotechnický 

odbor PP ČR a stal se gestorem za policejní pyrotechniku nejen v oblasti nástražných 

výbušných systémů, ale i v oblasti munice. Zároveň byly do tohoto odboru převedeny 

pyrotechnické činnosti a pyrotechnická pracoviště z Policie ČR Správy Středočeského 

kraje v Milovicích. Obě tato pracoviště zajišťovala výjezdy na nálezy munice a její 

následnou odbornou likvidaci v bývalých vojenských prostorech. 

Na Pyrotechnický odbor PP ČR byla v září roku 2002 převedena kriminalistická 

expertizní činnost z Kriminalistického ústavu Praha a Pyrotechnický odbor PP ČR byl 

zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva 

spravedlnosti České republiky. 

Ještě v témže roce byla zahájena příprava výstavby stálé trhací jámy v Ralsku – 

Kuřívodech. Stálá trhací jáma Ralsko – Kuřívody, vybudovaná v roce 2004, je zařízení 

ojedinělé svého druhu v České republice, ale i v Evropě. Jde o místo, které je určeno k 

likvidaci munice. Je k dispozici všem pyrotechnikům Policie ČR. V tomto zařízení je 

ničena munice, probíhají zde výcviky v používání výbušnin a ukázky účinků výbuchů 

pro vzdělávací účely22. 

V roce 2003 se také uskutečnil II. mezinárodní pyrotechnický seminář. Tohoto semináře 

se účastnili jako hosté i pyrotechnici ze Španělska, Ruska, Francie, SRN, Anglie a 

Slovenska. Byli zde zástupci komerčních subjektů, které se zabývaly pyrotechnickou 

                                                 

22TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 223. 
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problematikou, zástupci Vězeňské služby a Armády ČR a 154 pyrotechniků Policie 

ČR23. 

Do výkonu pyrotechnických činností v oblasti nálezů a likvidace munice, která v té 

době spadala do kompetence krajských správ Policie ČR, se z důvodu nedostatečného 

personálního zajištění pyrotechnických pracovišť odborů kriminalistické techniky a 

expertiz (dále jen OKTE) postupně zapojovali v rámci některých krajských správ 

pyrotechnici zásahových jednotek. Tato cesta byla relativně snadným, i když 

nesystémovým řešením situace po odchodech zkušených pyrotechniků OKTE, a to i 

přesto, že tato činnost nesouvisela se statutem zásahových jednotek, a i v mezinárodním 

měřítku byla velmi neobvyklá, neboť charakter zaměření těchto činností je zcela 

odlišný. 

Až do roku 2007 zajišťovala odborné vzdělávání policejních pyrotechniků výhradně 

armáda. Vzhledem ke specifikům policejních pyrotechnických činností bylo po 

projednání s Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Pardubicích rozhodnuto o 

vytvoření zcela nového systému pyrotechnického vzdělávání u Policie ČR, který bude 

realizován formou základního pyrotechnického kurzu a na něj navazujících 

specializačních pyrotechnických kurzů odvíjejících se od specifik jednotlivých 

pyrotechnických činností vykonávaných u Policie ČR. 

Významnou změnou pro výkon pyrotechnických činností prováděných Pyrotechnickým 

odborem PP ČR bylo zajišťování nálezů munice a její následné likvidace v teritoriu 

Správy Severomoravského kraje, kdy od 1. dubna 2007 na základě dohody mezi 

vedením správy a PP ČR zahájilo činnost dislokované pracoviště Pyrotechnického 

odboru PP ČR ve Frýdku-Místku. 

V roce 2008 se uskutečnila další, již III. mezinárodní pyrotechnická konference. Jedním 

z hlavních témat konference bylo řešení bezpečnostní situace státu v době, kdy Česká 

republika předsedala v Radě EU. Zúčastnilo se jí více jak 40 hostů ze zahraničí a více 

než 250 odborníků z řad pyrotechnické veřejnosti. Cílem těchto konferencí bylo 

prohlubování mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností EOD (Explosive Ordnance 
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Disposal) týmů. Probíraly a rozebíraly se zde zajímavé případy nálezů, zneškodnění či 

výbuchů NVS. Firmy zde prezentovaly nejnovější vybavení pro potřeby pyrotechniků či 

nejnovější druhy výbušnin. Zároveň byla ustanovena mezinárodní pracovní skupina pro 

problematiku výbušnin EEODN (European Explosive Ordnance Disposal Network), 

kterou zastřešoval Europol24. 

Nařízením ministra vnitra č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie ČR s celostátní 

působností, byla zřízena Pyrotechnická služba Policie ČR. Zřízením Pyrotechnické 

služby Policie ČR byl přijat návrh Koncepce výkonu pyrotechnických činností u Policie 

ČR, který předpokládal výkon pyrotechnických činností mimo Policii ČR v gesci útvaru 

s celorepublikovou působností v oblasti NVS, zajišťování nálezů a likvidace munice, 

znalecké činnosti pro kriminalistickou pyrotechniku, pyrotechnické ochrany a dalších 

souvisejících činností (výcvik, informační systémy, metodika, analytika, mezinárodní 

spolupráce atd.)25. 

V roce 2009 bylo například všemi pyrotechnickými pracovišti Policie ČR uskutečněno 

celkem 1446 výjezdů na nálezy munice. Největší množství nálezů měli pyrotechnici 

Pyrotechnické služby Policie ČR z expozitury ve Frýdku-Místku (285 výjezdů na 

oznámení o nálezu munice) a pyrotechnici z Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje (294 výjezdů). Při výkonu pyrotechnické činnosti souvisejících 

s likvidací munice bylo pyrotechnickými pracovišti Policie ČR provedeno celkem 834 

svozů nebezpečné munice. Na stále trhací jámě odpracovali policejní pyrotechnici 

celkem 2165 hodin26. 

V roce 2009 vzniká Pyrotechnická služba Policie ČR, která přebírá ty nejnáročnější 

úkoly a pyrotechnické činnosti. Pyrotechnická služba Policie ČR sebe sama prezentuje 

takto: „Pyrotechnická služba se za dobu své působnosti aktivně podílela na rozsáhlých 

přípravách bezpečnostních opatření souvisejících se zajištěním státních návštěv na 

úrovni prezidentů, akcí s mezinárodní účastí a velkého společenského významu. Mezi 

                                                 

24TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 225. 
25ČESKÁ REPUBLIKA. 67 Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizují útvary Policie České republiky 

s celostátní působností. 
26TUREČEK, Jaroslav. Policejní pyrotechnika, s. 225. 
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nejnáročnější bezpečnostní akce bezesporu patřilo zasedání Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky, summit představitelů NATO, návštěva prezidenta USA Baracka 

Obamy v Praze na summitu EU – USA, papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI., 

předsednictví ČR v Radě EU, opatření po teroristických útocích v USA a Velké Británii, 

při zajišťování bezpečnosti v rámci MS v ledním hokeji a voleb do zastupitelských 

sborů; v neposlední řadě rychlé zajištění bezpečnostních opatření souvisejících 

s návštěvou prezidentů Spojených států amerických a Ruské federace, Baracka Obamy a 

Dmitrije Medveděva v dubnu 2010“27. 

Podle potřeb a aktuální situace v závislosti na organizačních, technických a 

personálních možnostech byla od roku 2010 postupně přebírána odpovědnost za výkon 

určených pyrotechnických činností na dohodnutých teritoriích krajů v oblasti 

zajišťování nálezů munice a znaleckých činností v oboru kriminalistika, odvětví 

pyrotechnika. 

Na základě rozhodnutí policejního prezidenta o dokončení realizace navržené reformy 

pyrotechnických činností u Policie ČR, byl dne 1. července 2011 odebrán výkon těchto 

činností zbývajícím krajským ředitelstvím Policie ČR a předán Pyrotechnické službě. 

Od té doby plní výjezdová skupina Pyrotechnické služby veškeré činnosti při 

prověřování podezřelých předmětů a likvidace NVS. Území Čech má na starosti 

výjezdová skupina Praha, Moravu obhospodařuje výjezdová skupina z Olomouce. Pět 

muničních expozitur, Milovice, České Budějovice, Teplice, Brno a Frýdek-Místek, 

zajišťuje identifikaci, manipulaci, přepravu, shromažďování a ničení veškeré nalezené 

nevybuchlé munice. A v neposlední řadě provádí Pyrotechnická služba znalecké 

činnosti s rozsahem znaleckého oprávnění pyrotechnika, munice a výbušniny. Uvedené 

činnosti jsou vykonávány formou komplexních „servisních“ pyrotechnických služeb na 

základě vyžádání cestou operačních středisek Policie ČR28. 

                                                 

27PYROTECHNICKÁ SLUŽBA: Z historie. www.policie.cz [online]. 2015 [cit. 2016-12-04]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/celorepublikove-utvary-pyrotechnicka-sluzba-z-historie.aspx 
28ČESKÁ REPUBLIKA. 75 Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2014, kterým se upravuje 

výkon pyrotechnických činností: (pyrotechnická směrnice), Čl. 4. 
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Zbývající pyrotechnické činnosti zůstávají v kompetencích jiných pyrotechnických 

pracovišť, pro které byly většinou specifické. Takže Útvaru rychlého nasazení a 

zásahovým jednotkám Krajských ředitelství Policie ČR zůstala průlomová pyrotechnika 

a krizové trhání. Pyrotechnická ochrana chráněných osob a objektů zůstává nadále 

v gesci útvarů pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby a Útvaru pro ochranu 

ústavních činitelů ochranné služby. A pyrotechnická ochrana letišť a chráněných osob 

na letištích mají na starosti pyrotechnici služby cizinecké policie29. 

  

                                                 

29ČESKÁ REPUBLIKA. 75 Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2014, kterým se upravuje 

výkon pyrotechnických činností: (pyrotechnická směrnice), Čl. 5 a 6. 
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3 Historický vývoj pyrotechnického školství za Československa 

3.1 Období před 2. sv. válkou 

První světová válka se do lidských dějin zapsala zcela nesmazatelně a v mnoha 

aspektech ovlivnila rovněž i všemožná odvětví lidské činnosti. Vznikla potřeba mnoha 

nových odborností. Díky masivnímu nasazení dělostřelectva během bojů na všech 

frontách první světové války, a počátkům používání letadel jako prostředků nesoucích 

bomby, respektive letecké pumy, a to v prvních, ne příliš spolehlivých provedeních, 

vznikla potřeba specialistů, kteří by byli schopní zneškodňovat nevybuchlou munici. 

Potřeba těchto specialistů se však nevztahovala čistě na místa, jimiž probíhala fronta, 

ale po skončení války i na týlové prostory a země. V té době jediná možnost, jak tyto 

odborníky získat, bylo z řad vojenských specialistů. V mnoha zemích měli k této 

činnosti nejblíže odborníci ženijního vojska. Hlavně pak v zemích, kde probíhaly boje a 

kde ničení této munice bylo spojeno i s jejím vyhledáváním. V zemích Koruny České se 

nicméně bojová činnost nevedla, jednalo se o země týlové. Probíhala zde ovšem čilá 

výrobní činnost. Byl zde relativní dostatek lidí s technickým vzděláním. Z tohoto 

důvodu se v Českých zemích mezi prvními zabývali ničením nevybuchlé munice 

specialisté zbrojní služby30. 

Nezdary provázející vojenské snažení rakousko-uherské c.k. armády na ruské frontě, 

spolu s prodlužujícími se časy dodávek z doposud převládající rakouské zbrojovky 

Arsenalu31,přinutily armádní špičky Rakouska-Uherska k objednání nezbytného 

dělostřeleckého proviantu ve Škodových závodech v Plzni. Tyto požadavky však 

zvýšily potřebu po odbornících školených pro potřeby zbrojní služby. Potřeby, jež 

vyplynuly ze zvýšených požadavků armády, měly uspokojit informační kurzy, pořádané 

v Plzni. Tyto kurzy, tzv. Waffenmeistrschule, Artillerieinspizierende a později 

Artilleriemeisterschule,32byly vybavovány z prostředků Škody Plzeň. Učebny všech 

výše uvedených kurzů se nacházely v narychlo zbudovaných dřevěných kolnách, a 

v těchto kolnách kurzy probíhaly až do konce války. O významných událostech z 28. 

                                                 

30JANÁČEK, František. Největší zbrojovka monarchie: Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-

1918, s. 342. 
31KULFÁNEK, Emil. Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území, s. 23. 
32tamtéž, s. 23. 
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října 1918 dokonce pojednává i kapitola v kronice pozdějšího Zbrojního učiliště v Plzni, 

kterou popisují přímí účastníci takto. 

„Tento den zastihl frekventanty zbrojních kurzů v každodenní práci. Početní stav se 

pohyboval okolo 1.200 frekventantů a ostatních příslušníků kurzů. V 9:00 hodin ráno se 

konal pravidelný raport u velitele. Když se dostavili sokolové se členy plzeňského 

Národního výboru, oznámili veliteli, kapitánu dělostřelectva Schneiderovi, počátek 

státního převratu. Příchozí s velitelem poměrně dlouho rozmlouvali. V době tohoto 

jednání telefonoval posádkový důstojník do Prahy, aby jej spojili do Vídně. Na základně 

obdržených informací a rozkazů velitel školy nařídil nástup všech gážistů a mužstva na 

nádvoří a oznámil jim historickou událost. Mužstvo se pak rozjelo z Plzně na všechny 

strany. Čeští instruktoři výcviku se ihned přihlásili do služeb nového státu. Zabezpečili 

zásoby školy a převezli je do tehdejších kasáren 35. pěšího pluku. Tyto události však 

měly za následek nucenou přestávku ve výuce, a to téměř až do konce roku 1919. 

V tomto roce byly zřízeny prozatímní kurzy pouze pro dělmistry, kterých bylo potřeba 

k vojenským jednotkám na Slovensku v hraničním sporu s Maďarskem“33. 

28. října 1918 zaniklo staré mocnářství a začal se datovat vznik samostatných českých a 

slovenských zemí. Tímto započal i vznik pyrotechniků jakožto jedné z profesionálních 

složek. Dne 9. listopadu 1919 byla zřízena Československá dělostřelecká mistrovská 

škola v Plzni při vojenském kontrolním orgánu ve Škodových závodech34. Na pozici 

historicky prvního velitele této instituce byl ustanoven nadporučík dělostřelectva Jan 

Liška. Škola nabízela rozmanité portfolio kurzů. Mimo jiné kurzy pro důstojníky 

správní a technické zbrojní služby, kurzy pro dělostřelecké mistry a mnoho dalších 

kurzů. Pro naše potřeby byly však nejzajímavější kurzy pyrotechnické. 9. listopad 1919 

se tedy zapsal do dějin pyrotechniky na území našeho státu jako oficiální den zahájení 

výcviku českých a slovenských profesionálních pyrotechniků. Kurzy organizačně 

zajišťovalo Ministerstvo národní obrany. Účastníky do nich povolávalo nejprve 

dělostřelectvo – zbrojní oddělení (od roku 1928 1. oddělení/dělostřelecké) II. odboru – 

zbrojního a dělostřeleckého MNO. Pyrotechnických kurzů se zúčastňovali zpravidla 

                                                 

33KRONIKA: Zbrojního učiliště z Plzně. Plzeň, založena 20. 12. 1928. 
34KULFÁNEK, Emil. Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území, s. 24. 
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důstojníci technické zbrojní služby, ale mohli se jich zúčastnit také příslušníci zbraní a 

jiných služeb. Kurz se dělil na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teorie se 

školila v Plzeňské škole a na praktickou část se jezdilo do muničních továren. Nejdříve 

do Nýřan u Plzně a později do Vojenské muniční továrny č. 1 v Poličce35. 

První kurzy pro mistry ohňostrůjce byly zahájeny 15. května 1920. Délka těchto kurzů 

činila půl roku. Účastníky kurzu bylo 11 nižších důstojníků. Vzdělávání frekventantů 

kurzu bylo zaměřeno hlavně na vojenskou munici a to rakousko-uherskou ale i munici 

kořistní. Kořistní munice je munice “ukořistěná“ ze zásob jiných armád. Tato kořistní 

munice zaujímala význačnou část naskladněné munice na našem území. 

Další šestiměsíční pyrotechnický kurz se v této škole uskutečnil v roce 1921. Velitelem 

tohoto kurzu se stal major dělostřelectva Ing. Karel Novák, velitel Československé 

dělostřelecké mistrovské školy36. V roce 1922 ani v roce 1923 se pyrotechnické kurzy 

nekonaly. V té době probíhala reorganizace v technické zbrojní službě. Ta přinesla 

zavedení nových výukových programů, změnu názvu školy na Zbrojní školu a 

personální změnu ve funkci ředitele, kterým se stal major Ing. Vladimír Haak37. 

Další pyrotechnické kurzy byly znovu zavedeny v roce 1924. V tomto roce proběhly 

dva kurzy. První byl tříměsíční kurz zaměřený všeobecně na problematiku munice, 

účastnilo se ho 14 nižších důstojníků. Druhý byl šestiměsíční kurz zaměřený na 

pyrotechnickou problematiku, účastnilo se ho 8 vyšších a 15 nižších důstojníků. V roce 

1925 se ve škole uskutečnil jeden pyrotechnický kurz, kterého se zúčastnili 2 vyšší a 20 

nižších důstojníků. V roce 1926 došlo opět k reorganizaci technické zbrojní služby. Ta 

obnášela nějaké drobné úpravy školních výukových programů a další změnu názvu. Od 

1. dubna 1926 se škola přejmenovala na Zbrojní učiliště (tento název jí vydržel až do 

roku 1949). Pyrotechnického kurzu v tom roce se účastnilo 21 nižších a 2 vyšší 

důstojníci. Od roku 1927 začali pyrotechnické kurzy nabývat na pravidelnosti. V roce 

1928 se muselo velitelství Zbrojního učiliště i s učebnami kurzů přemístit do jiné 

budovy v Plzni v Tylově ulici. Došlo opět k personální změně ve funkci ředitele. 
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Novým ředitelem se stal podplukovník Ing. Ladislav Janda. O průběhu několika 

následujících let se toho mnoho nedochovalo. Jen několik málo neúplných informací, 

nicméně ví se to, že se kurzy konaly každý rok. V roce 1936 vydalo MNO směrnici Sm 

205 o odborných školách a kurzech, ve které byl specifikován i účel pyrotechnických 

kurzů takto: „…vycvičit frekventanty, důstojníky technické zbrojní služby na 

pyrotechniky. Toto odvětví služební činnosti vyžaduje zevrubné znalosti všech druhů 

munice a třaskavin, způsobu jejich výroby, dopravy a uložení, znalosti všech předpisů 

bezpečnostních, jakož i praktické znalosti ničení nevybuchlých střel, ručních granátů a 

jiné munice“38. Kurzy v této době byly 4,5 měsíční a stále byly rozděleny na část 

teoretickou a praktickou, jedna v Plzni a druhá v Poličce. 

Dne 21. září 1938 byla z důvodů ohrožení celistvosti republiky vyhlášena částečná 

mobilizace39. To vedlo k okamžitému ukončení výuky všech kurzů a vyslání jejich 

účastníků zpět ke svým domovským útvarům. Dne 24. září 1938 byla v Československu 

vyhlášena všeobecná mobilizace, která se samozřejmě týkala i Zbrojního učiliště. Dne 

15. března 1939, v sedm hodin pět minut ráno, obsadil Zbrojní učiliště německý 

Wehrmacht a přerušil veškerou výuku. Osobní spisy všech účastníků kurzu byly, na 

rozkaz velitele učiliště, zničeny ještě před obsazení Němci. K obnovení výuky došlo 17. 

března 193940. To už se ovšem schylovalo ke 2. světové válce. 

3.2 Období okupace a 2. sv. válka 

Výnosem Zemského úřadu ze dne 1. června 1939 číslo 26833/Pres. a výnosem 

protektorátního ministerstva vnitra ze dne 29. prosince 1939 č.j. 77505/Pres. byla u 

policejního ředitelství v Praze zřízena pyrotechnická skupina vedená podplukovníkem 

Nezdarou. Ministerstvem národní obrany byl dne 1. června 1939 telegramem č. 246 

povolán od dělostřeleckého pluku v Hradci Králové vojenský pyrotechnik Antonín 

Dlouhý. Jeho přemístění bylo později schváleno šéfem gen. štábu WBV německé 

armády z 10. prosince 1941 pod č.j. 2 bt.I b/Wud/1-4007/41. Po odchodu 

podplukovníka Nezdary do výslužby v roce 1941, byl ministerstvem vnitra od 
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ministerstva veřejných prací na jeho místo vyžádán RNDr. Miloš Jašek, bývalý 

důstojník Vojenského technického ústavu. Dalším členem skupiny se stal pyrotechnik 

Bohumil Florián. Vlastní pyrotechnické úkony byly prováděny Bohumilem Floriánem a 

Antonínem Dlouhým41. 

3.3 Období 1948 – 1993 

Dne 7. května 1945 byla v Remeši42 podepsána všeobecná a bezpodmínečná kapitulace 

vojsk Třetí říše43. Tento akt vstoupil v platnost dne 8. května 1945. Nicméně poslední 

nacistické vojenské jednotky se vzdaly spojencům v západních Čechách až dne 11. 

května 1945. Až poslední k nebi vztyčené ruce německých vojáků u obce Milín 

definitivně ukončily boje II. světové války v Evropě. Zde je vidět jasný rozdíl mezi 

průběhem a vývojem I. a II. světové války, a to v pohledu na průběh frontové linie, 

která v druhém světovém konfliktu probíhala na celém území Československa. Z tohoto 

důvodu zůstalo na mnoha místech množství nezabezpečených polních skladišť 

dělostřeleckých granátů, nevybuchlých leteckých pum, nastražené munice, jak 

jednotlivých ženijních min, tak i celých minových polí. Právě miny byly, jsou a ještě 

dlouho budou častou příčinou těžkých a smrtelných zranění. Neodborná manipulace 

nebo nepozornost při jejich vyhledávání či odstraňování má většinou fatální následky. 

O tom, že se na našem území nacházelo po skončení II. světové války množství munice, 

podávají jasná svědectví archivy Velitelství dělostřelectva Ministerstva národní obrany 

obnoveného Československa. Zde pár zápisků: „V okruhu železničního traťového 

velitelství Hradec Králové a Brno se k 9. srpnu 1945 nacházelo v různých železničních 

stanicích celkem 359 vagónů munice a trhavin, vagón byly postupně předisponovány do 

muničního skladu v Chotěboři-Bílku. Na dělostřelecké střelnici v Jincích bylo 100 

vagónů neroztříděné munice. Ve Veselí nad Lužnicí v lese Klobásná bylo 200 vagónů 

neroztříděné munice. V prostoru Janovice-Manělovice bylo 31 vagónů a v prostoru 

samoty Roudná u Sedlčan 38 vagónů munice. Přibližně 300 vagónů munice se 
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nacházelo v okolí Hoštejna, kde bylo polní skladiště Schörnerovy armády. Dalších 600 

tun munice se nacházelo ve volné přírodě v prostorech Malacky a Veĺké Leváre“44. 

II. světová válka personálně vyčerpala stavy armádních, ale i policejních pyrotechniků. 

K likvidaci munice byl tu povolán ženista, onde dělostřelec či zbrojíř útvaru, nebylo-li 

odborníka, postačil i pyrotechnik samouk. Tento stav jen uspíšil obnovení výcviku 

armádních pyrotechniků, a to již po květnu 1945. Nově byly kurzy přidány ve Zbrojním 

učilišti. Institut učiliště byl přechodně umístěn ve Výzkumném technickém ústavu 

Praha, v budově „K“ Generálního štábu v Praze-Dejvicích. K vedení učiliště byl 

povolán zpět do činné služby Ing. Jindřich Škrla. 

První dva pyrotechnické kurzy roku 1945 byly jednoměsíční. Byly opět rozdělené na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část se konala ve Vojenském technickém 

ústavu Praha. Na praktickou část se jezdilo do objektu bývalé Zemské zbrojnice č. I, na 

okraji Prahy poblíž Hostivic. V tomto objektu se nacházelo skladiště, do kterého se 

svážela veškerá nalezená nevybuchlá munice ze středních Čech, zejména německé 

výroby. Dalším pyrotechnickým kurzem, který byl toho roku zahájen, byl krátkodobý 

kurz pro třídění a ničení nevybuchlé munice. Tento kurz se konal v Bratislavě a 

zúčastnilo se ho 11 nižších důstojníků a 13 rotmistrů45. 

U kurzu v Hostivicích se na chvíli zastavme. 13. září 1945, 14:45 hodin46 se černým 

písmem zapsalo do historie pyrotechnického vzdělání. Při praktickém výcviku 

posluchačů, došlo k neřízenému výbuchu, kdy zemřelo 12 důstojníků na místě a další 2 

důstojníci podlehli následkům svých zranění později v nemocnici SANOPS na 

Smíchově. Dalších pět posluchačů kurzu utrpělo zranění, jejichž následky si nesli po 

zbytek života. Do čela komise, jež měla vyšetřit celou událost byl ustanoven velitel 

Zbrojního učiliště podplukovník Ing. Jindřich Škrla. Jako zdroj informací o této 

nešťastné události sloužilo ohledání místa výbuchu, výpovědi přeživších posluchačů 

kurzu a v neposlední řadě prozkoumání střepin z místa výbuchu. To, co způsobilo 

osudný výbuch se nikdy nepodařilo přesně zjistit. V době výbuchu byl výcvik 
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zneškodňování munice veden diplomovaným pyrotechnikem nadporučíkem Václavem 

Vokurkou. Epicentrem detonace byl označen stolek, na němž se nacházela německá 10 

kg puma s elektrickým zapalovačem, několik německých Panzerschrecků47 a anglická 

prstencová puma. Přeživší posluchači uvedli, že při výbuchu se nikdo u uvedeného 

stolku nenacházel, z tohoto důvodu nemohla vyšetřovací komise nikoho z účastníků 

obvinit ze zanedbání povinností. Všem zahynuvším byl v Praze dne 21. září 1945 

vystrojen státní pohřeb. 

Nehody, které provázely pyrotechnické kurzy, a zejména nešťastná událost 

v Hostivicích u Prahy byly impulzem pro další reorganizaci pyrotechnického odborného 

vzdělávání. Výcvikové středisko se přestěhovalo zpět do Plzně, do kasáren Zdeňka 

Kaplíře ze Sulovic. Zde bylo dne 15. listopadu 1945 Ministerstvem národní obrany 

opětovně zřízeno Zbrojní učiliště. Hlavním úkolem bylo doplnit stavy pyrotechniků, 

kterých bylo na zneškodňování ohromného množství munice po druhé světové válce, 

zoufale málo. Proto se také v počátcích budování učiliště vyučovaly jen kurzy pro 

pyrotechniky. Samotná obnova učiliště byla velmi obtížná. Areál kasáren, v němž se 

nacházelo, byl silně poškozen bombardováním. Ze začátku byly například použitelné 

jen dvě místnosti. Jedna jako kancelář a jedna jako učebna. Také materiální zabezpečení 

bylo žalostné. Jediné, čeho byl dostatek byla munice. Munice bylo opravdu ohromné 

množství, všech možných typů, druhů, původu a stále se objevovaly nové a nové. S tím 

souvisel další problém, se kterým se tehdejší pyrotechnici museli potýkat. Nedostatek 

znalostí o konstrukci neznámé munice nutil pyrotechniky – učitele (v rozporu z jednou 

z nejdůležitějších pozdějších bezpečnostních zásad) k tomu, aby získávali nové znalosti 

a zkušenosti formou samostudia tak, že rozebírali ostrou munici. Poté, když se jim 

povedlo tuto munici rozebrat, předali své poznatky frekventantům kurzu. O tom, jak 

nebezpečná tato činnost byla se snad ani není potřeba zmiňovat. Přes všechny tyto 

těžkosti, a i jiné další, fungovalo učiliště docela dobře. V dubnu 1946 byla praktická 

část kurzu opět přesunuta do prostorů bývalé Vojenské muniční továrny č. 1 v Poličce, 

kde byla zřízena Odbočka zbrojního učiliště48. 
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Ve zbrojním učilišti se začaly organizovat i jiné než pyrotechnické kurzy. Probíhalo zde 

základní vojenské školení, kurzy vojenských akademiků a kurzy pro důstojníky 

v záloze. S tím, jak se rozšiřovalo pole působnosti výuky, byl prosazován požadavek na 

zrovnoprávnění učiliště s vojenskou akademií. Toto však velení armády odmítalo. 

V dalších letech probíhala výuka stále ve znamení co nejrychlejšího doplnění stavu 

pyrotechniků. Posluchači učiliště, včetně pyrotechnických kurzů se učili bez ohledu na 

budoucí specializaci veškerým dovednostem, které jim mohli učitelé předat. Stále byl 

naprostý nedostatek materiálního vybavení. Chyběly pomůcky, byl nedostatek obrazů, 

výkresů, řezů munice, či její dokumentace, a nejjednodušším způsobem, jak si obstarat 

informace o neznámé munici bylo „samostudium“ na ostrém vzorku. V srpnu 1948 

odchází velitel Zbrojního učiliště plukovník Ing. Jindřich Škrla do důchodu a velení 

v učilišti vykonával z pověření zástupce velitele učiliště podplukovník Josef Šimandl49. 

V září roku 1949 proběhla další reorganizace. Dle ní byl dne 1. září 1949 novým 

velitelem Zbrojního učiliště ustanoven podplukovník Josef Šimandl, a dne 29. září 1949 

bylo učiliště z tehdejších strategicko-technických důvodů přemístěno z Plzně do 

Turčianského Svätého Martina (dále jen Martin) na Slovensku50. 

Tam, na okraji slovenského Martina, byla vybudována nová učebně výcviková základna 

pro výcvik pyrotechniků. Velením prvních pyrotechnických kurzů pyl pověřen kapitán 

Antonín Brych. Budování úplně nové základny byla vhodná příležitost, jak odborné 

pyrotechnické vzdělávání posunout na lepší úroveň. Byly vybudovány speciální 

odborné učebny určené pro teoretickou část výcviku, přímo v areálu základny. Pro 

praktickou část výcviku bylo nedaleko Martina, v katastru obce Sučany, vybudováno 

úplně nové cvičiště se stálou trhací jámou. Další výhodou učiliště bylo jeho umístění ve 

středoslovenském kraji, ve kterém se nacházelo enormní množství nevybuchlé 

druhoválečné munice. Díky tomu probíhala podstatná část praktického výcviku nejen na 

cvičišti, ale také přímo v terénu na nalezené munici. V Martině existovala v rámci 

Zbrojního učiliště i Zbrojní vojenská akademie. Velitelem této akademie byl major 

Vladimír Kovařík. V dalších letech zde pokračovalo odborné vzdělávání pyrotechniků, 
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které mohli absolvovat i vlastní posluchači školy z oboru „muniční technik“. U nich to 

znamenalo to, že ve třetím ročníku studia měli posluchači předmět „Ničení munice“ a 

při ukončení studia, podle stupně úspěšnosti absolvovaného předmětu, získali průkaz 

„vojskový pyrotechnik“ nebo „pomocný pyrotechnik“. Specializované pyrotechnické 

kurzy s úzkým zaměřením zůstaly samozřejmě i nadále zachované. Těchto 

specializovaných pyrotechnických kurzů se mohli zúčastnit jen vojáci z povolání a 

občanští zaměstnanci z rezortu MNO. Později se těchto kurzů mohli zúčastnit i 

specialisté z Pyrotechnické služby rezortu Ministerstva národní bezpečnosti respektive 

Ministerstva vnitra51. 

Školení a výcvik ve specializovaných pyrotechnických kurzech byl organizován nejprve 

jako desítiměsíční. V jednom kurzu bylo školeno průměrně 15 až 20 posluchačů. Při 

úspěšném skončení kurzu a vykonání závěrečné zkoušky, získali posluchači průkaz 

s kvalifikací „odborný pyrotechnik“, jako doklad o absolvování nejvyššího 

pyrotechnického výcviku. Platnost průkazu byla pět let a svého držitele opravňoval 

k výkonu pyrotechnických činností v něm uvedených, ve vojenských i nevojenských 

prostorech. Před uplynutím pětileté lhůty se pyrotechnik musel dostavit k přezkoušení, 

které bylo stejně náročné jako závěrečné zkoušky k jeho získání. Pokud tedy chtěl i 

nadále býti pyrotechnikem. 

Pro potřeby vojenských útvarů a jednotek byly zřízeny další dva typy kurzů – 

jednoměsíční pro odbornost „vojskový pyrotechnik“ a dvoutýdenní pro odbornost 

„pomocný pyrotechnik“. Jejich nejčastější využití bylo při výcviku bojových jednotek. 

Pokud došlo k selhání munice, byli tito pyrotechnici oprávněni k její likvidaci. Oba 

mohli ničit jen munici do ráže 20 mm a nevybuchlé ruční granáty. Největším rozdílem 

mezi nimi bylo to, že pomocný pyrotechnik k tomu byl oprávněn pouze na vojenských 

cvičištích – házelištích a vojskový pyrotechnik byl omezen na vojenské prostory. 

Školení a výcvik pomocných a vojskových pyrotechniků mohli organizovat i náčelníci 

správ výzbrojní služby vyšších vojenských velitelství „Vojenské okruhy“. 

Pyrotechnické průkazy byly jednotné a vydávány pouze zástupcem školicího zařízení 

v Martině, který byl vždy členem komise při závěrečných zkouškách těchto kurzů. Za 

                                                 

51KULFÁNEK, Emil. Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území, s. 48. 



34 

 

celou dobu trvání kurzů pro vojskové a pomocné pyrotechniky, až do roku 1992 bylo 

celkem vyškoleno asi 600 vojskových a 800 pomocných pyrotechniků. 

Předmět „ničení munice“ teoretickou i praktickou část, v celém období své působnosti 

vyučoval ve škole v Martině kapitán Václav Vlk, jako instruktoři při praktickém 

výcviku se v té době střídali důstojníci Hulák, Franče, Klusáček a Sudický. 

Při organizaci školení a výcviku pyrotechniků je stále více a častěji rozvíjena úzká 

spolupráce mezi specialisty z jiných druhů vojsk. A také z ostatních rezortů. Jejich 

příslušníci se stávali také posluchači pyrotechnických kurzů a někteří, zejména 

specialisté ženijního vojska i učiteli v těchto kurzech. Výcviková základna v Martině 

sloužila k pyrotechnickému vzdělávání až do rozpadu republiky v roce 1993 a do té 

doby se zde vyškolilo přibližně 1000 odborných pyrotechniků52. 
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4 Historický vývoj pyrotechnického školství po roce 1993 

4.1 Období 1993 – 2007 

Za pomyslnou tečku dosavadního způsobu odborného vzdělávání pyrotechniků na 

území České republiky můžeme považovat období po sametové revoluci. V roce 1989 

dochází v České republice důsledkem změny politického režimu, ale i změn ve 

společnosti, jako otevření hranic a rozmachu cestování, přechodu k tržní ekonomice, 

rozvoji soukromého podnikání a v důsledku nedokonalého právního systému, 

k výraznému nárůstu používání výbušnin při páchání trestné činnosti. Policisté jsou sice 

i nadále vysíláni k výcviku do vojenských kurzů ve školicím zařízení vojenských 

pyrotechniků v Martině, kde studují společně s vojáky, ale je již zřejmé, že jsou tyto 

vojenské kurzy pro nové potřeby policistů odborně nedostačující. Než však mohlo dojít 

k úpravám vzdělávání u dosavadního systému, došlo k další významné události, která 

zásadním způsobem ovlivnila vývoj odborného pyrotechnického vzdělávání, k rozpadu 

federace. 

Dne 1. ledna 1993 došlo k rozdělení České a Slovenské federativní republiky (ČSFR). 

Rozdělením republiky znamenalo i rozdělení společné armády. Vojenský, movitý i 

nemovitý majetek, si státy rozdělily v předem dohodnutém poměru 2:1 ve prospěch 

České republiky. V případě školicího zařízení vojenských pyrotechniků v Martině 

nebylo toto dělení možné. Jednalo se totiž o jediné výcvikové zařízení pro celou 

federativní armádu a jeho přestěhování nebylo ani technicky proveditelné. Proto bylo 

celé ponecháno ve vlastnictví Slovenské republiky k využití jejich armádou. Ze strany 

velení Armády Slovenské republiky přišla nabídka školit pyrotechniky Armády České 

republiky (dále jen AČR) a Policie ČR i nadále v Martině. Pro potřeby AČR byla tato 

nabídka vyhodnocena jako nekoncepční a byla odmítnuta53. 

Byla to vhodná doba k vytvoření nového školicího zařízení, které by splňovalo veškeré 

nové nároky na odborné vzdělání armádních a policejních pyrotechniků. Počátkem roku 

1993 bylo tedy rozhodnuto o nutnosti vybudování nového výcvikového a školicího 

střediska pro pyrotechniky v České republice. Na rozdíl od předešlých let, kdy školení a 

                                                 

53KULFÁNEK, Emil. Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území, s. 92. 
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výcvik pyrotechniků řídili specialisti na zbrojní službu, a proto i výcviková zařízení 

měla k této službě vztah, toto nebylo nyní nutné. Nově budované výcvikové a školicí 

centrum mělo být uzpůsobeno výhradně pro potřeby odborného vzdělání pyrotechniků. 

Po pečlivém výběru vhodných míst, mezi kterými byla například Vojenská akademie 

v Brně či Vojenská vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, bylo rozhodnuto. 

Podmínky pro realizaci teoretického, ale také praktického výcviku, nejlépe splňovala 

vojenská Výcviková základna specialistů služby RDV v Opavě, jejímž velitelem byl 

podplukovník Ing. František Dušek54. Ve velmi krátké době bylo v této výcvikové 

základně zřízeno odpovídající zázemí pro výcvik pyrotechniků. V Opavě byly 

vybudovány nové učebny pro teoretickou výuku pyrotechniky a konstrukci letecké, 

ženijní a dělostřelecké munice. Pro potřebu praktické výuky bylo vybudováno 

pyrotechnické cvičiště se stálou trhací jámou (dále jen STJ) a dalšími místy pro 

speciální pyrotechnický výcvik ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá (dále jen 

VVP Libavá). Takto nově vybudované školicí zařízení fungovalo v podstatě beze změn 

až do roku 2005, kdy se i teoretická část kurzu přesunula z Opavy do VVP Libavá. 

Bylo také nutné doplnit nově vznikající školicí a výcvikové zařízení personálně. Proto 

byla vytvořena nová, samostatná učební skupina. Prvním náčelníkem této skupiny se 

stal major Ing. Štěpán Brablec, který do té doby působil ve slovenském Martině. 

Dalšími, vlastně prvními v novodobé historii České republiky, učiteli pyrotechniky se 

stali – major Petr Chalupa, podporučík Jan Píla a nadporučík Vladimír Pavelek55. 

V té době řídila pyrotechnickou činnost v České republice tři centra. Bylo to 

Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Český báňský úřad. Po 

mezirezortních jednáních, bylo rozhodnuto o změně koncepce ve vzdělávání 

pyrotechniků. Staré specializace odborných, vojskových a pomocných pyrotechniků 

byly zrušeny a nahrazeny specializacemi novými. Byly zřízeny dva nové typy kurzů. 

Prvním byl pětiměsíční kurz specializace „pyrotechnik“, nahrazující dřívější 

specializaci odborného pyrotechnika. Druhým byl jednoměsíční kurz specializace 

                                                 

54KULFÁNEK, Emil. Z dějin pyrotechnické činnosti na českém území, s. 93. 
55tamtéž, s. 93. 
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„osoba oprávněná k provádění pyrotechnických prací“, který nahradil pomocného 

pyrotechnika. 

Pro potřeby policejních pyrotechniků byla standardní náplň výuky Základního 

pyrotechnického kurzu AČR stále nedostatečná. Byla proto ještě rozšířena o školení 

z poznatků upravujících činnost pyrotechnika při ohlášení, umístění, nálezu nebo 

výbuchu NVS. Tato školení prováděli příslušníci pyrotechnického odboru Policie ČR 

Ochranné služby. Praxe však ukázala, že i tyto rozšiřující kurzy, které byly navíc 

prováděny bez jakékoli právní opory, jsou nedostatečné. Proto bylo nutné hledat cestu, 

jak uspokojit nové potřeby policie na úseku pyrotechnických činností. 

U Policie ČR zatím nebyl vytvořen žádný právní předpis, který by upravoval 

pyrotechnickou činnost policejních pyrotechniků nebo způsob jejich odborného 

vzdělávání. Celou dobu se tato činnost řídila dle letitého, armádního předpisu DĚL-27-

14 z roku 197756. Ten byl později v roce 2000 zrušen a nahrazen novým, stále ale jen 

armádním předpisem Vševojsk 16-2057. Proto bylo jednou ze zásadních podmínek při 

hledání nové koncepce dát nadstavbovému vzdělávání pyrotechniků Policie ČR 

odpovídající právní oporu, která mu do té doby chyběla. To se částečně podařilo v roce 

1998, kdy byl systém pyrotechnického vzdělávání upraven interním aktem řízení 

policie58. Částečně proto, neboť tento interní akt upravoval jen část nadstavby 

vzdělávání pyrotechniků Policie ČR, a pyrotechnickou činností jako takovou se 

nezabýval. Byl jím také zřízen kurz k získání oprávnění pro manipulaci s výbušninami a 

výbušnými předměty, a také formy periodického přezkušování absolventů. 

Nadstavbový specializační kurz byl zaměřen na činnosti, které armádní pyrotechnici 

zpravidla nevykonávali, a proto nebyly obsaženy v základním pyrotechnickém kurzu 

AČR. Byla to zejména problematika NVS a činnost při jeho oznámení či uložení, 

využívání výbušnin ke speciálním účelům, činnost při útoku výbušninou nebo 

                                                 

56ČESKOSLOVENSKÁSOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. DĚL-27-20 Pyrotechnická činnost. 
57ČESKÁ REPUBLIKA. Vševojsk 16-20 Pyrotechnická činnost v Armádě České republiky. 
58ČESKÁ REPUBLIKA. 4 Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 5. února 1998, kterým se stanový 

systém pyrotechnického vzdělávání v Policii České republiky. 



38 

 

výbušným prostředkem a kriminalisticko technická a expertizní činnost. První předpis, 

který upravoval pyrotechnickou činnost u Policie ČR byl vydán až v roce 200359. 

Od roku 1998 byl tedy pyrotechnický kurz pro policisty rozdělen na dvě části. V první 

části, která byla pětiměsíční, byli policisté vysláni do základního pyrotechnického kurzu 

AČR. Tam prodělali společně s pyrotechniky AČR tříměsíční teoretickou a 

dvouměsíční praktickou výuku. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získali 

pyrotechnické oprávnění skupiny B, které je opravňovalo k výkonu pyrotechnických 

činností jen u AČR. K tomu, aby mohli vykonávat pyrotechnickou činnost u Policie ČR, 

museli ještě absolvovat návazný, nadstavbový pyrotechnický kurz Policie ČR. Po 

úspěšném dokončení tohoto kurzu získali oprávnění skupiny D, které je k tomu již 

opravňovalo. Výuku nadstavbového kurzu i nadále zajišťovali pyrotechnici 

Pyrotechnického Oddělení Ochranné služby Policie ČR a od roku 2001 pyrotechnici 

nově vytvořeného Pyrotechnického odboru Policejního prezidia Policie ČR. 

Tento způsob pyrotechnického vzdělávání pyrotechniků Policie ČR se udržel bez 

větších změn až do konce roku 2006. V průběhu času bylo ale zřejmé, že pojetí a 

koncepce základního pyrotechnického kurzu AČR se začíná více a více rozcházet s tím, 

co by měl obsahovat kurz pro pyrotechniky Policie ČR. Bylo potřeba více přizpůsobit 

kurzy potřebám Policie ČR. Proto se začala hledat cesta, jak toho dosáhnout. 

4.2 Období 2007 – 2014 

V červnu roku 2006 vedení policie, na základě dohod mezi Policejním prezidiem ČR a 

Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Pardubicích (dále jen VPŠ MV 

v Pardubicích) a se souhlasem Ministerstva vnitra rozhodlo, že odborné vzdělávání 

pyrotechniků Policie ČR a úkoly spojené s přípravou reorganizace a celkové nové 

koncepce pyrotechnického vzdělávání přebere do své kompetence VPŠ MV 

v Pardubicích. Bylo vybudováno centrum pyrotechnického vzdělávání Policie ČR ve 

vzdělávacím středisku Opatovice nad Labem, které je odloučeným pracovištěm VPŠ 

MV v Pardubicích. Zodpovědnost za vybudování tohoto vzdělávacího střediska a za 

                                                 

59ČESKÁ REPUBLIKA. 53 Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 16. dubna 2003, kterým se 

upravuje postup příslušníků Policie České republiky při oznámení o uložení nástražného výbušného 

systému a nálezu podezřelého předmětu a nástražného výbušného systému nebo výbuchu. 
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splnění dalších úkolů s tím spojených, jako logistické vybavení, zajištění výukového a 

výcvikového materiálu a personálního obsazení, byla svěřena podplukovníkovi Ing. 

Vlastimilovi Prokopovi. Vedením Policie ČR byly v souvislosti s budováním tohoto 

nového vzdělávacího střediska přidány ještě další požadavky na zabezpečení výuky. 

Výuka policistů ve funkci psovod – specialista na vyhledávání výbušnin a výuka 

příslušníků Policie ČR nebo zaměstnanců Policie ČR, kteří vykonávají činnosti, jejichž 

součástí je skladování, manipulace, ošetřování a evidence výbušnin. 

Centrum pyrotechnického vzdělávání Policie ČR bylo dokončeno v roce 2007. V tomto 

roce byl také zahájen historicky první Základní pyrotechnický kurz Policie ČR. Tento 

kurz byl již zcela v gesci Policie ČR a opíral se nový legislativní dokument z dubna 

200660, který upravoval systém vzdělávání u Policie ČR. Na jeho základě byl pozměněn 

systém odborného vzdělávání pyrotechniků Policie ČR. Podle tohoto nového systému, 

každý policista absolvoval základní pyrotechnický kurz. V tomto kurzu získal znalosti a 

dovednosti v oblasti vyhledávání, identifikace (rozpoznávání) výbušnin, podezřelých 

předmětů a výbušných systémů, základní kriminalistické pyrotechniky, základů 

speciálních trhacích prací a související legislativní úpravy, včetně předpisů o 

bezpečnosti práce61. Po úspěšném dokončení základního pyrotechnického kurzu, získal 

pyrotechnický průkaz s platností na pět let. Před uplynutím pětileté lhůty bylo nutné 

pyrotechnický průkaz obnovovat, což obnášelo opětovné přezkoušení. Přezkoušení 

pyrotechniků organizoval pyrotechnický odbor Policejního prezidia České republiky 62. 

Na základní pyrotechnický kurz poté ještě navazoval specializační pyrotechnický kurz. 

Ten byl svým zaměřením nadstavbový ve vztahu k základnímu pyrotechnickému kurzu 

a organizoval se v návaznosti na potřeby jednotlivých útvarů policie63. 

Původním záměrem při budování tohoto vzdělávacího střediska bylo pouze odborné 

vzdělávání policejních pyrotechniků, skladníků výbušnin a munice a psovodů 

specialistů. V roce 2008, z důvodu nedostatečných kapacit ve vlastním školicím 

                                                 

60ČESKÁ REPUBLIKA. 53 Rozkaz policejního prezidenta ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění 

závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/1998, a kterým se stanoví systém pyrotechnického vzdělávání 

v Policii České republiky. 
61tamtéž, čl. 6. 
62tamtéž, čl. 9. 
63tamtéž, čl. 7. 



40 

 

zařízení, požádala Armáda ČR o výcvik armádních pyrotechniků a poté také 

pyrotechniků vojenské policie. Vyhodnocení kvality těchto pyrotechnických kurzů bylo 

velmi kladné, a tak začal vzrůstat zájem o pyrotechnické vzdělávání na VPŠ MV 

v Pardubicích i od ostatních rezortů64. A to všechno i přesto, že začátky nebyly vůbec 

jednoduché, a už vůbec ne bez překážek. Neexistovaly například žádné pyrotechnické 

učebnice, a veškeré předávané informace byly přímo závislé na vědomostech učitelů 

pyrotechniků. Tito pak postupně vytvářeli odborné učební texty a z nich časem i 

samostatné publikace a učebnice. Dne 1. září 2009 bylo toto vzdělávací středisko 

povýšeno na samostatné Oddělení pyrotechnického vzdělávání Vyšší policejní školy 

v Pardubicích. 

Souběžně s budováním a rozvíjením vzdělávacího zařízení se usilovně pracovalo na 

přípravě nové koncepce pyrotechnického vzdělávání a pyrotechnických činností u 

Policie ČR. Tato nová koncepce měla reagovat na aktuální změny u Policie ČR. Na 

organizační změny, které se u ní za poslední roky udály, kdy vznikala nová 

pyrotechnická pracoviště a nová pracovní místa pyrotechniků. Uvnitř Policie ČR bylo 

již šest různých pracovišť, která vykonávala pyrotechnické činnosti v rozsahu svých 

přidělených kompetencí. Byla to tato pracoviště – Pyrotechnická služba Policie ČR, 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby, Služba cizinecké 

policie ČR, Útvar rychlého nasazení Policie ČR, Zásahové jednotky krajských 

ředitelství Policie ČR a Odbory kriminalistické techniky a expertiz. Tato pracoviště 

vykonávala veškeré pyrotechnické činnosti u Policie ČR jako, nálezy munice, 

vyhledávání munice, ničení munice, zajišťování přepravy munice a dalších 

nebezpečných látek, ochrana chráněných osob, pyrotechnické prohlídky, kriminalistická 

technika, zajišťování stop, expertízy, identifikace a ničení NVS, identifikace 

znehodnocené munice a maket munice, realizace průlomové pyrotechniky, používání 

výbušnin na trhací práce, odborné pyrotechnické vzdělávání a výzkum a vývoj. 

Koncepce měla také reagovat na značný nárůst těchto činností, které byly po Policii ČR 

vyžadovány. Tento nárůst pyrotechnických činností byl způsoben hlavně změnou 

celosvětové bezpečnostní situace. Velký rozmach globálního terorismu a jeho 
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globalizace, měl za následek značné navýšení bezpečnostních opatření směřujících 

k ochraně obyvatel a státu před terorismem. Rozsáhlost a různorodost těchto činností 

kladla stále větší nároky na znalosti a vědomosti jednotlivých pyrotechniků. Cílem mělo 

být nahrazení dosavadního systému vzdělávání, který produkoval univerzální 

pyrotechniky se všeobecnými vědomostmi ze všech oborů pyrotechniky takovým 

systémem, který by produkoval pyrotechniky specialisty, úzce specializované podle 

jejich funkčního zařazení. S tím souvisela také potřeba zajistit dostatek kvalitních 

pyrotechniků – učitelů. Bylo také potřeba pokrýt výuku nově vykonávaných činností a 

celkově zefektivnit odborné pyrotechnické vzdělávání. 

4.3 Období 2014 – současnost 

Tato snaha o celkovou, koncepční změnu pyrotechnických činností u Policie ČR a 

s nimi úzce souvisejícího odborného pyrotechnického vzdělávání, vrcholila v letech 

2010 až 2013 prací na nové pyrotechnické směrnici. Směrnice měla celkově vyřešit 

pyrotechnickou problematiku u Policie ČR. V roce 2013 byl hotový návrh koncepce 

poslán k odbornému připomínkování všem dotčeným pyrotechnickým pracovištím a 

VPŠ MV v Pardubicích. Po vypořádání všech připomínek byla koncepce předána PP 

ČR ke schválení. Dne 7. května 2014 byl vydán Pokyn policejního prezidenta č. 75 

(dále jen PPP č. 75/2014), kterým se upravuje výkon pyrotechnických činností 

(pyrotechnická směrnice)65. Podle této směrnice, se až do současné doby řídí veškerá 

pyrotechnická činnost a vzdělávání u Policie ČR. Její rozsah je vymezen v článku 1 

tohoto pokynu doslova takto: „tímto pokynem se upravuje výkon pyrotechnických 

činností u Policie České republiky (dále jen „policie“), kterou provádějí pyrotechnici 

policie za účelem plnění úkolů policie k zajištění bezpečnosti osob a majetku, veřejného 

pořádku a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.“66 

Systém odborného pyrotechnického vzdělávání pyrotechniků Policie ČR se vykonává 

v souladu s interními akty řízení67 a podrobně ho upravuje příloha č. 3 PPP č. 75/2014. 

                                                 

65ČESKÁ REPUBLIKA. 75 Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2014, kterým se upravuje 

výkon pyrotechnických činností: (pyrotechnická směrnice). 
66tamtéž. 
67ČESKÁ REPUBLIKA. 37 Nařízení Ministerstva vnitra o vzdělávání v policejních školách a školských 

zařízeních Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích zařízeních. 
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O tom, kde a jakým způsobem probíhá toto vzdělávání se píše v prvním až pátém 

odstavci článku 2 této přílohy. 

„Čl. 2 

(1) Pyrotechnické vzdělávání organizuje Vyšší policejní škola Ministerstva 

vnitra pro kriminální policii (dále jen „policejní škola“) ve spolupráci s Pyrotechnickou 

službou, která je věcným gestorem vzdělávacích aktivit v oblasti pyrotechniky. 

(2) Systém pyrotechnického vzdělávání tvoří tyto pyrotechnické kurzy 

a) pyrotechnický kurz základní pyrotechnický kurz „N“ (dále jen „základní 

pyrotechnický kurz“), 

b) pyrotechnický kurz Pyrotechnické služby, 

c) pyrotechnický kurz pro průlomovou pyrotechniku a krizové trhání, 

d) pyrotechnický kurz pro ochranu objektů, prostorů a osob, 

e) pyrotechnický kurz munice, 

f) pyrotechnický kurz nástražných výbušných systémů, 

g) pyrotechnický kurz prolongace příslušného pyrotechnického oprávnění. 

 (3) Pyrotechnické kurzy zajišťuje policejní škola v souladu se schválenými 

školními vzdělávacími programy (dále jen „vzdělávací program“) a učebními 

osnovami. Absolvent, který splnil všechny podmínky ukončení studia stanovené ve 

vzdělávacím programu, a bylo mu vydáno předepsané osvědčení, získá znalosti a 

dovednosti v rozsahu vzdělávacího programu. 

 (4) Nezbytným předpokladem pro výkon pyrotechnických činností u policie je 

osobní iniciativa a celoživotní sebezdokonalování v oblasti pyrotechnických činností. 

                                                                                                                                               

ČESKÁ REPUBLIKA. 1 Pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje profesní vzdělávání. 
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 (5) K samostatnému výkonu pyrotechnických činností resp. Výkonu 

pyrotechnických prací je pyrotechnik, který úspěšně absolvoval příslušný pyrotechnický 

kurz (s výjimkou základního pyrotechnického kurzu), oprávněn po uskutečnění odborné 

praxe v trvání alespoň 6 měsíců na daném pracovišti útvaru policie pod dohledem 

zkušeného pyrotechnika; zkušeným pyrotechnikem se rozumí pyrotechnik s nejméně 

tříletou praxí s výkonem pyrotechnických činností u policie.“68 

Další části této přílohy upravují podmínky pro zařazování policistů do pyrotechnických 

kurzů, termíny těchto kurzů, rozsah oprávnění k výkonu pyrotechnických činností 

jednotlivých kurzů, způsob ukončení těchto kurzů, obsazení zkušebních komisí a 

průběh atestací pro pyrotechnickou výjezdovou skupinu. Upravuje také vydávání, 

prodlužování či odebírání pyrotechnického oprávnění a dobu jeho platnosti. 

V neposlední řadě upravuje další formy vzdělávání související s výkonem 

pyrotechnických prací. Mezi tyto formy patří kurz pro psovody – specialisty na 

vyhledávání výbušnin, kurz prolongace – psovod – specialista na vyhledávání výbušnin, 

kurz manipulace a skladování výbušnin, munice a pyrotechnických předmětů, kurz 

prolongace - manipulace a skladování výbušnin, munice a pyrotechnických předmětů a 

kurz ženijního (krizového) trhání69. 

PPP č. 75/2014 naprosto změnil systém odborného pyrotechnického vzdělávání. 

V současné době se musí policisté, kteří byli přijati na systematizované místo 

policejního pyrotechnika podrobit povinné pyrotechnické přípravě ve Vzdělávacím 

zařízení Pardubice, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v Opatovicích 

nad Labem70. Tato příprava začíná základním pyrotechnickým kurzem, který je 

tříměsíční. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu je policista vyslán do dalšího kurzu se 

zaměřením dle svého služebního zařazení. Délka těchto kurzů je různá od 

jednoměsíčních až po půlroční. Odvíjí se od dané specializace a náročnosti úkolů, které 

tato specializace má ve své kompetenci. Po úspěšném ukončení specializačního kurzu je 

                                                 

68ČESKÁ REPUBLIKA. 75 Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2014, kterým se upravuje 

výkon pyrotechnických činností: (pyrotechnická směrnice). 
69tamtéž. 
70ČESKÁ REPUBLIKA. 264 Pokyn policejního prezidenta ze dne 25.listopadu 2016, kterým se mění 

pokyn policejního prezidenta č. 75/2014, kterým se upravuje výkon pyrotechnických činností 

(pyrotechnická směrnice). 
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absolventovi vydáno oprávnění k výkonu pyrotechnických prací (pyrotechnický 

průkaz), které má platnost pět let. Po získání oprávnění se vrací zpět na pracoviště podle 

místa svého služebního zařazení. Tam vykonává, pod dohledem zkušeného 

pyrotechnika, praxi v trvání nejméně šesti měsíců. Po úspěšném ukončení odborné 

pyrotechnické praxe je již oprávněn k samostatnému výkonu pyrotechnických činností a 

stává se z něho policejní pyrotechnik. 
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5 Závěr 

Historie odborného vzdělávání policejních pyrotechniků u nás jde samozřejmě ruku 

v ruce s potřebou státu mít u této složky patřičně vyškolené specialisty. Počátky tohoto 

vzdělávání tedy můžeme datovat na začátek 20. století, kdy po konci první světové 

války a vzniku samostatného Československa bylo těchto specialistů potřeba, zejména 

ke zničení nevybuchlé válečné munice. Již ve dvacátých letech 20. století vznikaly 

specializované pyrotechnické kurzy v Plzeňských zbrojních závodech. V roce 1949 bylo 

pyrotechnické vzdělávání přesunuto ze zbrojního učiliště v Plzni do Martina na 

Slovensku. Tam byla vybudována nová učebně výcviková základna pro výcvik 

pyrotechniků. Tato základna sloužila k pyrotechnickému vzdělávání až do rozpadu 

republiky v roce 1993 a do té doby se zde vyškolilo přibližně 1000 odborných 

pyrotechniků. V roce 1993 vzniká výcviková základna pro pyrotechniky v Opavě 

s praktickým cvičištěm a stálou trhací jámou ve VVP Libavá. V roce 2005 se kompletně 

celá výcviková základna přesunula do VVP Libavá. V té době již však bylo zřejmé, že 

potřeby na vzdělání policejních pyrotechniků se stále více rozchází s tím, co jim 

nabízejí vojenské pyrotechnické kurzy. Odrazem toho byl roku 2007 vznik centra pro 

pyrotechnické vzdělávání Policie ČR. Toto centrum bylo vybudováno v Opatovicích 

nad Labem. Začalo se zde s výukou policejních kurzů, které byly nadstavbou 

základního pyrotechnického kurzu AČR. V letech 2010 až 2013 probíhala intenzivní 

práce na vytvoření nové koncepce odborného pyrotechnického vzdělávání policejních 

pyrotechniků. Tato snaha vyvrcholila dne 7. května 2014 vydáním nové pyrotechnické 

směrnice. Podle této směrnice, se až do současné doby řídí veškerá pyrotechnická 

činnost a vzdělávání u Policie ČR. 

O tom všem jsem podrobněji psal v předchozích kapitolách této bakalářské práce. Ne 

však tak podrobně jak by jistě psát šlo. I přes celkový rozsah práce, se stále jedná o 

docela stručný popis historie. Bylo by určitě možné napsat samostatnou práci, na 

každou jednu kapitolu zde uvedenou. Je tedy stále dostatečně velký prostor pro další 

zkoumání problematiky pyrotechnického školství a na další publikační činnost. 

Jako cíl mé práce jsem si dal vytvořit ucelený přehled o historii odborného 

pyrotechnického vzdělávání na našem území. Snažil jsem se popsat důležité změny ve 
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vzdělávání v průběhu času, a také vysvětlit některé základní pojmy a definice. To vše 

tak, aby byla práce srozumitelná i pro naprostého laika. Tento cíl práce, který jsem si 

stanovil, byl splněn. 
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