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Anotace: 

Bakalářská práce poukazuje na problém vztahu dnešní mládeže a neodborné 

veřejnosti k pyrotechnice a na nelegální a ohrožující aspekt v této problematice. Věnuje 

pozornost faktorům a skutečnostem, které vedou k tomuto rizikovému chování. Jako 

teoretická východiska volí nejnovější právní normy související s pyrotechnikou. 

V praktické části práce analyzuje některé dostupné informační zdroje, včetně webových 

stránek zabývajících se šířením informací o nelegální výrobě, získávání a držení výbušnin. 

Cílem je vznik preventivně informačního textu pro školy a rodiče. Kromě nezbytné teorie 

pracuje s příklady z pyrotechnické praxe a skutečných kauz z posledních let a snaží 

se upozornit na nové trendy a vývoj kolem nelegálního a nebezpečného používání 

výbušnin neodbornou veřejností. Výstupem je instruktážní část jako nástroj k prevenci 

proti nežádoucímu nakládání s pyrotechnikou. 

 

Klíčová slova: rizikové chování, primární prevence, výbušniny, pyrotechnika, 

volný čas, prekurzory výbušnin, nalezená munice 
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Annotation:  

The Bachelor theses deals with the topic of  the endangering approach of the youth 

and uninformed public to the pyrotechnics. It demonstrates the aspects and  the factors that 

lead to this hazardous behavior. The theoretical part pays attention to the legal aspects 

concerning pyrotechnics. The practical part analyses some reachable information sources, 

icluding web sites concerning illegal production, gaining and  possession of explosives. It 

depicts some cases that happened. These should be used as a primary prevention and 

warning material for schools and for parents. Except the necessary theory it works with the 

development of new trends of using pyrotechnics by unskilled public. The output is an 

instructional part as a tool of prevention of unskilled maniputation with explosives. 

 

Keywords: hazardous behavior, primary prevention, explosives, pyrotechnics, 

leisure activities, explosive precursors, found munitions 
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Úvod 

Dnešní svět, informační otevřenost a moderní, uspěchaný životní styl přináší mimo 

jiné také mnoho negativních stránek. Rodiče nemají čas na své dospívající děti, tyto zase 

s rodiči nemluví o tom, co dělaly v čase, kdy rodiče byli v práci nebo mimo domov. Mládež 

bez dozoru se ve volném čase nudí. Hledá si zábavu a koníčky sama. Počítačové hry, 

televize a akční filmy skýtají nové možnosti zábavy. Vysoká hladina dopaminu z válečných 

počítačových her, kde smrtí nic nekončí, avatar zase obživne. Světové válečné konflikty 

v přímém přenosu, kde se mluví o smrti jen jako o eliminaci cíle. Bagatelizace reality 

v akčním filmu, kdy hlavní a samozřejmě neohrožený hrdina uniká z epicentra výbuchu 

nezraněn. Možná je to touha po adrenalinu, možná chuť vyniknout mezi vrstevníky, nebo 

třeba udělat něco ze vzdoru. Vyzkoušet něco zakázaného, s vědomím neohroženosti typu: 

„mně se nic zlého stát nemůže“. Jsou situace, kdy si mladý člověk sám z výše uvedených 

pohnutek dokáže doslova usilovat o život. Jednou z těchto společensky nežádoucích aktivit 

je zaměření mládeže na pyrotechniku a výbušniny. 

Mimo odbornou sféru, tedy amatérským pojetím pyrotechniky, se dnes zabývá 

poměrně velká skupina lidí. Pokud se tato poznávací zaměřenost odehrává pouze 

v teoretické rovině, nebo je přímo náplní některého studijního předmětu nebo oboru, pak je 

toto zaujetí v pořádku. Jestliže však tento zájem, jako podivná neorganizovaná zájmová 

činnost sklouzne až k nebezpečnému experimentování s výbušninami nebo municí? Toto 

jednání lze označit za nežádoucí, nebezpečnou, vysoce rizikovou formu chování. Je 

pozoruhodná i technická úroveň s jakou dnes mladí „badatelé“ oblast pyrotechniky objevují. 

Dříve stačila pokoutně sehnaná literatura, či návod od kamaráda, dnes mladí lidé disponují 

internetem a moderními detektory kovů, mnohdy lepšími než jaké používá armáda.  

V případech, že je jedinec zabývající se pyrotechnikou nelegálním způsobem trestně 

právně způsobilý, Sbírka zákonů České republiky reguluje tuto činnost několika zákony 

a vyhláškami. Bohužel jsou však případy, kdy výbušniny přímo ohrožují děti a mládež, která 

důsledky svého chování nedokáže předem odhadnout, nebo na tomto nebezpečí náhodně 

a z nevědomosti participuje. O trestně právní odpovědnosti či skutkové podstatě trestného 

činu je pak pozdě hovořit, potom co dojde k fatálnímu zranění dítěte nebo mladistvého. Jak 

těmto případům předcházet?  
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V dokumentu Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

na rok 2013 – 2018 není experimentování s výbušninami, manipulování s municí 

a vojenským materiálem přímo jmenováno jako samostatný projev rizikového chování, 

nelze ho však zcela podceňovat. I přes skutečnost, že toto chování je v rámci všech druhů 

rizikových projevů mládeže okrajovou záležitostí, mívá bohužel okamžité a nevratné 

následky. Fenomén nelegální výroby, přechovávání a získávání výbušnin a munice lze 

v kontextu Národní strategie primární prevence zařadit pod skupinu obecně delikventního 

chování, neboť porušuje celou řadu zákonů a vyhlášek platných v České republice. 

Téma práce, které jsem si zvolil, je mi blízké, vychází z mé více než patnáctileté 

praxe policejního pyrotechnika. Reflektuji tímto na časté setkání s dětmi, mládeží a jejich 

rodiči, a pokud mohu, i na smutné kauzy posledních let. Cílem práce je informovat školy, 

vychovatele a rodiče o nežádoucím zájmu mládeže a neodborné veřejnosti o pyrotechniku, 

s ohledem na nové možnosti a nebezpečí, které přinášejí internetové zdroje a volně prodejná 

i nelegálně získávaná pyrotechnika. Výstupem těchto úvah a konzultací s učiteli 

a vychovateli na školách je rozhodnutí, vytvořit podpůrný text zejména pro metodiky školní 

prevence a pro rodiče, který rozebírá nové právní normy v oboru a kazuistiku posledních let. 

Vzhledem k některým informacím v této práci je tato nevhodná pro přímé sdílení s dětmi 

a mládeží, neboť popisuje skutečnosti, které by mohly působit návodně. Proto je podpůrný 

text věnován zejména metodikům prevence základních škol a rodičům, následná instruktážní 

část s prezentací je myšlena jako nástroj primární prevence a osvěty i pro mládež. 
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1. Teoretická část 

1.1 Stručná historie pyrotechniky 

1.1.1 Od ohně ke střelnému prachu 

Oheň (řecky π ρ, pyr, prefix pyro-), nikoliv pouze jako živel, ale jako nástroj, 

provází člověka od úsvitu historie. Pokud člověka něco výrazně vymezuje z živočišné říše, 

tak to bude dozajista skutečnost, že se jako jediný tvor na Zemi naučil s ohněm zacházet. 

Lidé zprvu uctívali oheň jako dar z nebes, byl úzkostlivě střeženým pokladem, klíčem 

k přežití. Praskot ohně či světlo a teplo plamene přetvořily animální hrůzu, člověk byl 

fascinován pohledem do plamenů, oheň přinášel pocit bezpečí. Ohniště bylo místo, okolo 

kterého se pralidé scházeli už od paleolitu. Oheň se stal naší každodenní potřebou, a tak není 

divu, že se stal předmětem bádání, a snahou 

se stalo nejen oheň zkrotit, ale i zesílit či pozměnit 

jeho účinky, dosáhnout určitých efektů. Tak jak je 

lidstvu bohužel vlastní, samozřejmě vznikla 

i potřeba užít těchto vlastností ohně jako zbraně 

proti nepříteli. 

Již v roce 492 čínští alchymisté při hledání 

elixíru nesmrtelnosti zaznamenali, že jedna 

z nejdůležitějších ingrediencí střelného prachu, 

ledek draselný, hoří v ohni fialovým plamenem. 

 První zmínka o střelném (černém) prachu v Číně 

se vyskytuje v taoistickém spise Zhengzhou 

miaodao yaolüe z poloviny 9. století. Nejstarší 

dochovaná chemická formule se datuje k roku 

1044 ve Wujing Zongyao, Sbírce nejdůležitějších 

vojenských technik.1 Černý prach je také používán 

                                                 
1  CHASE, Kenneth Warren. Firearms: a global history to 1700. New York, NY: Cambridge 

University Press, 2003, xvii, 290 p. ISBN 05-218-2274-2, str. 32-33 

Obr.1: Ilustrace z rukopisu Wujing Zongyao, 
11.st., Vrhač ohnivých šípů 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=fr&u=http://fr.wiktionary.org/wiki/%25CF%2580%25E1%25BF%25A6%25CF%2581&usg=ALkJrhg2-HJ11yUaghZvbndZIrrZybZ5Ag
http://en.wikipedia.org/wiki/Wujing_Zongyao
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jako efektní prostředek při slavnostech a rituálech. Prvenství ve výrobě rituální (dnes by 

se dalo říci zábavní) pyrotechniky nastalo naplněním černého prachu do dutiny bambusu, 

který byl vhazován do ohně. 

První zprávy o použití černého prachu ve vojenství se datují okolo počátku desátého 

století našeho letopočtu. Bylo zaznamenáno, že v roce 904 byly použity „ohnivé šípy“ 

(primitivní rakety) při obléhání města Yuzhang v provincii Yang Wu. Byly vynalezeny 

výbušné koule (bomby), plněné směsí černého prachu a jiných aditiv, a pomocí katapultů 

se metaly na nepřítele. Tuto technologii používala i vojska Čingischána při invazi 

na Kavkaz od roku 1219, neboť si s sebou vezla čínské zajatce znalé výroby a použití 

černého prachu. Výraznou inovací ve vojenství se stal čínský moždíř (huochong), 

předchůdce děla.2  

 

Do Evropy se technologie výroby černého prachu dostala pravděpodobně dvěma 

směry. Jedna cesta vedla podél Hedvábné stezky na Střední východ, druhá během 

mongolské invaze v první polovině 13. stol.. Jedna z prvních referencí na téma střelného 

prachu v Evropě pochází z pera františkánského mnicha, filozofa a alchymisty Rogera 

Bacona z roku 1267 v traktátu  Epistola de secretis operibus artiis et natura (Listy o tajných 

dílech umění i přírody a o nicotnosti magie).3 Veliký vliv na rozšíření umění výroby 

střelného prahu měl tehdejší vzdělaný islámský svět. Hasan al-Rammah (†1295) syrský 

chemik a inženýr zlepšil čínský vynález, popsal výrobu 107 druhů střelného prachu, z toho 

22 druhů pro rakety. Další šíření palných zbraní a přidružených technologií zajistily válečné 

konflikty po celé Evropě. První popsané použití palných zbraní v západním světě bylo při 

obléhání města Niebla Alfonsem X Kastilským v roce 1262, a pochází z Colección de las 

crónicas y memórias de los reyes de Castilla, Sbírky kronik a pamětí králů Kastilie. 

Muslimská posádka Niebla se již bránila pomocí několika druhů děl. 

Bitva u Kresčaku r.1346, kde zahynul český král Jan Lucemburský, byla jednou 

z prvních velkých bitev, kde „(…) aby zlomil útok jízdy feudálních baronů, uchýlil 

                                                 
2 NORRIS, John. Early gunpowder artillery, c.1300-1600. Ramsbury, Wiltshire: Crowood, 2003, 

143 p. ISBN 978-186-1266-156, str. 11 

3 CHASE, Kenneth Warren. Firearms: a global history to 1700. New York, NY: Cambridge 

University Press, 2003, xvii, 290 p. ISBN 05-218-2274-2, str.58  
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se Eduard III. k použití tarasnic a zejména lučišnictva.“4 V roce 1350 o pouhé čtyři roky 

později, Francesco Petrarca napsal, že přítomnost děl na bitevním poli byla „tak obvyklá 

a známá jako jiné druhy zbraní." 5  

1.1.2 Od černého prachu k současnosti 

Až do poloviny 19. století byl černý prach jedinou výbušninou, které se všeobecně 

používalo jako střeliviny a jako trhaviny ve vojenství a průmyslu. Na jeho kvalitativním 

složení se za dlouhá léta téměř nic nezměnilo. Základními složkami zůstal vždy ledek 

draselný, síra a dřevěné uhlí. Rozmach chemie jako nové vědní disciplíny znamenal 

revoluci. Vynález třaskavé rtuti Angličanem E. Howardem roku 1799 umožnil výrobu 

nových roznětek. K zásadnímu zlomu ve vývoji a výrobě výbušnin došlo vynálezem 

xyloidinu, rozpuštěním škrobů nebo dřevěných vláken v koncentrované kyselině dusičné 

francouzským chemikem Braconnem r. 1832. Následoval vynález střelné bavlny 

švýcarským profesorem C. F. Schonbeinem, kterou pak r. 1875 Alfred Nobel želatinuje 

nitroglycerinem na trhací želatinu. Rokem 1884 se tak začíná vyrábět bezdýmý prach, 

střelivina používaná i dnes v nábojích moderních palných zbraní.  

Dynamit, další vynález (1866) a patent (1867) Alfreda Nobela, totiž flegmatizace 

nitroglycerinu jeho vsáknutím do infuzoriové hlinky, znamená novou éru výroby a použití 

výbušnin po celém světě. Jedna z Nobelových továren v Zámcích u Prahy byla v provozu 

nepřetržitě od r. 1870 až do roku 1928. (Hrazdíra, Kollár 2006)  

Současná věda a chemicko-technologický pokrok ve výzkumu a výrobě výbušnin 

umožňuje vyrábět nekonečné množství druhů těchto energetických materiálů. Český 

výrobce výbušnin Synthesia Pardubice patří k světově proslulým. Továrna byla založena 

v roce 1920 a je v provozu až do současnosti. 

                                                 
4 MAUROIS, André. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 1994, 495 s. ISBN 80-710-

6098-4, str.69 

5 NORRIS, John. Early gunpowder artillery, c.1300-1600. Ramsbury, Wiltshire: Crowood, 2003, 

143 p. ISBN 978-186-1266-156, str. 19 

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrarch
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1.2 Nejdůležitější pyrotechnické pojmy  

1.2.1 Rozdělení výbušnin z hlediska výroby a účelu 

1.2.1.1 Výbušniny průmyslově vyráběné:  

Pro průmyslové využití, vojenské. Jsou určeny k použití ve vojenské munici, či jako 

nástroj k dobývání hornin a nerostů, a k demoličním pracím případně jinému průmyslovému 

využití. Jejich výroba i používání je kontrolováno státem podle striktních pravidel, zákonů 

a vyhlášek. 

1.2.1.2 Improvizované výbušniny = amatérsky vyráběné výbušniny  

Obrovská množina třaskavin, individuálních i směsných trhavin, střelivin 

a pyrotechnických složí, které jsou nelegálně vyráběny v improvizovaných podmínkách 

a mohou být zneužity k páchání trestné činnosti. Jejich výroba, nedovolené nabývání 

a použití je trestné podle zákona.  

1.2.2 Rozdělení výbušnin podle vlastností 

1.2.2.1 Trhaviny 

Vojenské a průmyslové, vyznačují se určitou stabilitou a nutností použití iniciátoru 

k vyvolání výbuchu. Vojenské trhaviny mají dlouhodobou stabilitu, tj. trvanlivost. To 

zaručuje, že munice s těmito trhavinami je i po mnoha desetiletích stále funkční. Dostojí 

tedy plně svému účelu, ke kterému je vyrobena: totiž ničit, zraňovat a zabíjet i po mnoha 

desetiletích. 

1.2.2.2 Třaskaviny  

Jsou výbušniny, kterým stačí k nastartování výbušného děje relativně malý podnět. 

Tyto podněty jsou např.: tření, nápich, elektrická jiskra, plamen, teplota. Průmyslově 

vyráběné třaskaviny jsou plněny do iniciátorů (rozbušek, zápalek). U některých amatérsky 

vyrobených třaskavin je možná také samovolná iniciace, neboť tyto látky mohou být velmi 

nestabilní. Mnohdy k tomu postačí jen pouhé vyschnutí vyrobeného polotovaru, nebo 

přelomení jediného krystalu při krystalizaci. 
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1.2.2.3 Střeliviny 

Jsou výbušniny charakteristické vývinem velkého množství plynů. Této vlastnosti 

se využívá k vymetení střely z hlavně, nebo k pohonu rakety. Charakteristickou přeměnou je 

zde explozivní hoření. 

1.2.2.4 Pyrotechnické slože 

Jsou řazeny mezi výbušniny, i když chemická přeměna některých druhů složí nemusí 

být detonace nebo explozivní hoření. Přesto jsou to látky nebezpečné a většinou i jedovaté. 

Tyto slože se rozlišují podle efektu, pro který se používají: dýmové, světelné, zápalné 

a zvukově zábleskové slože. Ve většině případů se hořením těchto složí vyvíjí velmi vysoká 

teplota, u zvukově zábleskové (výbuškové) slože je navíc přítomen i výbuchový efekt 

s malou brizancí. 

1.2.3 Profese zabývající se výbušninami 

1.2.3.1 Osoby poučené a vyškolené k manipulaci s výbušninami 

Jsou to pracovníci, kteří jsou v rámci průmyslové výroby, skladování a dopravy 

výbušnin vyškoleni a pracují uvnitř firemních zařízení. Tito lidé smí s výbušninami 

manipulovat pouze v prostorech svých pracovišť a podle předpisů vydaných Českým 

báňským úřadem, nebo podle jiných závazných předpisů (např. Evropskou dohodou 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR). Právnická osoba zabývající 

se municí a výbušninami musí mít zbrojní licenci skupiny „K“ podle § 31 zákona 

o zbraních. 

1.2.3.2 Střelmistr  

Je pracovník, který používá výbušniny k demolicím, trhacím pracím v lomech 

a dolech. Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává 

(na základě úspěšně vykonané zkoušky) Obvodní báňský úřad.  

1.2.3.3 Odpalovač ohňostrojů  

Pracuje se zábavní pyrotechnikou. Odborná způsobilost dle zák. č. 206/2015 Sb.. 

Živnostenské oprávnění k „ohňostrojným pracím“ jej opravňuje používat zábavní 

pyrotechniku kategorie F4. 
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1.2.3.4 Držitel zbrojního průkazu „F“  

Tato osoba je oprávněna provádět pyrotechnický průzkum pozemků podle §16 

zákona č.119/2002 Sb. Provádění pyrotechnického průzkumu se jako koncesovaná živnost 

řídí živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.). Provozovat živnost může pouze 

fyzická nebo právnická osoba, která má pro uvedenou činnost živnostenské oprávnění 

(udělení koncese). Její povinnosti jsou přímo taxativně uvedeny v §29, odst.7, kde se uvádí 

činnost v případě nálezu munice či výbušnin při pyrotechnickém průzkumu. Zákon č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zejména novela – zákon č. 228/2003 Sb.) dále 

upravuje přenesení praktického provádění pyrotechnických průzkumů v civilním sektoru 

na civilní podnikatelské subjekty (zbrojní průkaz skupiny F, zbrojní licence skupiny K) + 

koncese k provozování živnosti dle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.). 

Z těchto shora uvedených ustanovení plyne, že si v žádném případě držitel zbrojního 

průkazu „F“ nesmí nalezenou munici ponechat, či s ní dále jakkoli nakládat jinak, než jak je 

v zákoně ustanoveno. 

1.2.3.5 Ženista 

Vojenský pyrotechnik je vojenská odbornost, zabývající se výbušninami, 

zaminováním, odminováním, ničením konstrukcí, ničením munice a nástražných výbušných 

systémů ve válečných zónách a vojenských prostorech. 

1.2.3.6 Policejní pyrotechnik  

Policejní pyrotechnik je příslušník policie ČR, který je speciálně vyškolen a vycvičen 

k vyhledávání, identifikaci, manipulaci, skladování a přepravě výbušných předmětů, 

výbušných látek a pyrotechnických předmětů a jejich ničení. Patří sem i vyhledávání 

a prověřování nástražných výbušných systémů v rozsahu stanoveném v interním aktu řízení 

policie ČR. V řadách speciálních zásahových jednotek policie pracují pyrotechnici, kteří 

ovládají výbušné průlomové prostředky k vytvoření průchodů do uzavřených objektů. Tito 

specialisté také ničí překážky v případě krizových živelných situací, např. při povodních. 
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1.3 Kategorizace lidí s ohledem na jejich vztah k pyrotechnice 

1.3.1 Hledisko osobnosti 

V procesu rizikového chování rozlišujeme dvě zásadní skutečnosti. Jestli rizikové 

jednání má pouze epizodní charakter, nebo se jedná o dlouhodobější zaměřenost. 

V epizodním jednání jedinec později často upouští od recidivy jednání. V tomto ohledu 

může říci každý člověk, že v mládí udělal nějakou pošetilost a již ji nezopakoval. Oproti 

tomu soustavný zájem již připouští osobnostní atributy. Pokud bychom se zabývali 

člověkem jako osobností, lze aplikovat pohled pomocí personalizačních zřetelů (Helus 2009, 

s. 10 a násl.).  

1.3.1.1 Zřetel k základním vlastnostem 

 Základní vlastnosti jsou: schopnosti, temperament, charakter. V kontextu tématu 

práce je nejdůležitější stránka schopnosti, neboť „chybí-li schopnost, pak zmínění ostatní 

činitelé ji nemohou nahradit.“6 Ostatní vlastnosti však mají velký vliv na interpersonální 

vztahy, a ty jsou pro rizikové chování klíčové. 

1.3.1.2 Zřetel k zaměřenosti jako k perspektivní orientaci osobnosti 

Jako základ zaměřenosti považujeme (Helus 2009):  

a) Potřeby, incentivy (popudy), motivy 

b) Zájmy 

c) Hodnotové orientace, ústřední životní cíle 

a) Potřeby, incentivy (popudy), motivy 

Z hlediska potřeb jedince hrají roli v tomto typu rizikového chování zejména potřeba 

větší seberealizace a uznání v kolektivu vrstevníků, dále potřeba uspokojení nad pocitem 

větší osobní dokonalosti. Mezi další potřeby lze zařadit potřeby výkonové, tj. vůle být stále 

lepší (i v negativním smyslu) navzdory těžkostem.   

b) Zájmy 

                                                 
6 HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2, str. 12 
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„Jako zájmy označujeme uvědomělé, dlouhodobé a soustavné zaměření aktivity 

jedince na určitou oblast poznávání a činorodé seberealizace. Zájmy mají značně 

osobnostní rozvíjející význam v tom smyslu, že sjednocují / integrují a aktivizují celou řadu 

oblastí osobnosti.“7 

Tyto zájmy mohou být také společensky nežádoucí, ale přesto mohou mít identické 

znaky jako zájmy společensky akceptovatelné. O specifickém zájmu o výbušniny nebo 

například sběratelství militárií atp. (jako o každém jiném koníčku nebo typu sběratelství) lze 

tedy říci, že integruje tyto druhy zaměřeností (srov. s Helus 2009 str. 23):  

 Poznávací zaměřenost: Jedinec chce o dané oblasti hodně vědět (čte 

o ní, vyhledává další zdroje informací a studuje je) 

 Sociální zaměřenost: Jedinec navazuje výběrové kontakty, sdružuje 

se v komunitách podobného zaměření, účastní se diskuzí na dané téma 

na internetu i v reálném životě 

 Prakticko-prováděcí zaměřenost: Jedinec realizuje řadu úkonů, 

podporujících jeho dovednosti (např. shromažďuje objekty sbírky, 

pouští se do stále složitějších pokusů, učí se lépe zacházet 

s detektorem kovů, shání informace, apod.)  

 Hodnotová zaměřenost: V linii svého zájmového zaměření je jedinec 

schopen přinášet oběti a vynakládá úsilí (odříká si, aby ušetřil 

na výdaje spojené s jeho zájmem, přemáhá lenost a rozpaky, a také 

žije s vědomím rizika, že jeho činnost bude mít následky) 

 Životně stylová zaměřenost: Jedinec organizuje svůj den, měsíc, rok, 

aby toho hodně stačil, plánuje budoucnost, vytyčuje dílčí a vzdálenější 

cíle.  

c) Hodnotové orientace, ústřední životní cíle osobnosti 

V případě, že zájmy jedince přerostou do podoby, kdy jim přisoudí hlavní 

hodnotovou prioritu, mohou se stát pro tohoto člověka hlavním smyslem života (srov. 

s Helus 2009, s.23-24). V tomto případě ztráta v rámci těchto životních zájmů může vést 

k hluboké krizi. Jedinec může na nastalou situaci rezignovat, nebo se přeorientuje, vyvodí 

                                                 
7 HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2, str. 23 
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ze své ztráty další závěry pro svůj další život, který je třeba orientovat v pevnějších 

hodnotách, apod.  Existuje kauza, kdy amatérský sběratel a delaborant munice způsobil svou 

nezodpovědností výbuch a následný požár svého domu. Tím se vlastně jeho ilegální tajná 

vášeň prozradila. Podle svědků více litoval, že přijde o svou sbírku, než zničeného domu 

a hrozby trestního stíhání.  

1.3.1.3 Zřetel k začleněnosti osobnosti  

Aplikací tohoto zřetele můžeme posoudit následující atributy osobnosti: 

a) Jakého druhu má sledovaná osobnost mezilidské vztahy 

1. Vztahy intimně dialogické 

Jedinec v kolektivu nebo v mezilidském důvěrném vztahu sdílí v interakcích 

a komunikacích skutečnosti, které by jinde nesdílel. Mimo specifických 

podskupin intimně dialogických jako jsou vztahy rodinné, milenecké či 

přátelské, lze zařadit i vztahy uvnitř uzavřené komunity. 

2. Vztahy kolegiální, služebně korektní 

3. Vztahy formální 

V případech rizikového chování mládeže je velmi důležité zjišťovat, jakého druhu 

udržuje sledovaná osoba mezilidské vztahy. „Nevíme-li nic o klíčových vztazích jedince 

k druhým lidem a o vztazích druhých lidí k němu, o jeho přináležitostech do skupin 

a kolektivů, pak je naše poznání jeho osobnosti velmi nedostatečné. Stejně platí, že nedojde-

li ke změně v mezilidských vztazích a začleněnosti určitého člověka, sotva můžeme počítat 

s jeho změnou.“8 Pro účinnost všech úrovní prevence rizikového chování je tedy povědomí 

o mezilidských vztazích vychovávaného jedince klíčové. Platí to i pro tak okrajové téma, 

jakým je pyrotechnika v rukou mládeže. 

b) V jakém vztahu se sociální skupinou je osobnost a její pozice v této skupině 

(srov. s  Helus 2009, s. 27) 

1. Sociální role osobnosti 

Jedná se o stav a odpovídající chování a jednání, ve kterém osobnost zaujímá 

určitou sociální pozici v sociální skupině. Například žák ve škole, důstojník 

                                                 
8  HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2, str. 25 
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v armádě, úředník v úřadě. Určitou sociální roli může však také zaujímat 

například terorista v teroristické organizaci, či zločinec ve zločineckém 

syndikátu. 

2. Sociální status 

Je spád vlivu, směr ovlivnění, který vychází z osobnosti, nebo ho osobnost 

přijímá, podle toho, jestli je ve skupině v nadřízeném či podřízeném stavu. 

Uvnitř sociálních komunit, i těch mimo zákon, platí také jistá pravidla 

podřízenosti a nadřízenosti. 

3. Sociální prestiž 

Je to respekt v sociální skupině, který je přímo úměrný k pozici (roli) 

ve skupině. 

4. Sociální obliba 

Je charakteristika osobnosti jako člena sociální skupiny ve smyslu jeho 

oblíbenosti a poukazuje na nejspíše formální vztahy ve skupině. Každá 

sociální skupina může mít své oblíbence a hrdiny. Hrdina či oblíbenec 

v sociální skupině však může mít naprosto opačný status mimo tuto skupinu. 

Typickým příkladem může být terorista, který spáchá ve jménu své sociální 

skupiny, náboženského nebo nacionalistického přesvědčení teroristický čin. 

Uvnitř své sociální skupiny může být pak hrdina, bojovník za nezávislost 

nebo mučedník. Vně skupiny je terorista a zločinec. 

1.3.1.4 Hledisko genderu  

Hledisko genderu je s přihlédnutím k tomuto tématu zásadní. Jedná se téměř výlučně 

o problematiku maskulinní. Tyto specifické zájmy korespondují už s vývojem dítěte a jeho 

systematické zaměřování na předměty odpovídající jeho genderu. „Tak např. pozornost 

děvčátka je orientována více na panenky, oblečky, kočárky, ozdoby, plyšové hračky. (…) 

Pozornost chlapce je orientována převážně na autíčka, zbraně a technické stavebnice. Tyto 

tendence jsou v pozdějším věku posilovány navazující další preferencí genderově 

specifických podnětů.“9 a také: „Základními rysy četných chlapeckých činností jsou také 

demonstrace síly, tělesné zdatnosti, snášení bolesti a překonávání strachu. Může se jednat 

                                                 
9 HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2, str. 37 
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i o překonávání strachu z autorit a příslušné aktivity mohou směřovat i za hranice zákona. 

Pro určité procento chlapců je potřeba naplnit tato očekávání ze strany vrstevnické skupiny 

silnější než výchovné vlivy citově blízkých.“10 

Femininní vztah k tématu pyrotechniky, pokud existuje, je téměř vždy v pozici 

náhodné či nedobrovolné participace, nebo v pozici pozorovatele. Potvrzuje to i kazuistika 

dostupná v archívech Policie ČR. Výjimku tvoří teroristické a kriminální činy jedinců, kde 

pyrotechnika není primárním objektem zájmu, ale prostředkem k páchání těchto činů. 

1.3.1.5 Osobnost a její úsilí o smysl a naplnění života 

„(…)Člověk si chce svůj život užít a stará se, jak: chce ve svém životě něčeho 

dosáhnout a pracuje na tom, chce svému životu dát smysl a zápasí o něj. Tyto skutečnosti, ať 

jsou co do svého obsahu jakkoliv rozdílné, mají nicméně společného jmenovatele. Lze jej 

vyjádřit formulací, že jsme na životní cestě, že se svým životem pohybujeme odněkud někam 

a že chceme tento pohyb ovlivnit, být jeho aktéry či režiséry, že se chceme dobrat životního 

autorství.“11 

Na základě tohoto osobnostního pohledu můžeme rozlišit dva základní protipóly: 

Jedinec chce a má vůli dosáhnout svých životních cílů, a snaží se tyto cíle naplnit. Druhým 

protipólem je jedinec, který nemá jasný cíl, prostředí (např. rodiny) jej nijak nemotivuje, 

obklopuje ho nuda a nedostatek podnětů, hlavní velkou roli má špatně využitý volný čas. 

V tomto případě je tímto jedincem mnohdy iniciován únik do dobrodružnosti. Vzniká 

motivace k rizikovému chování, potřeba hledání adrenalinových zážitků, nebo například 

zapojování do extrémních hnutí se snahou vyvolat rvačku, vyhrotit nebezpečnou situaci ať 

se stane cokoliv. Tato situace také samozřejmě nahrává ke vzniku závislostních typů 

rizikových chování.  

Z hlediska zneužití pyrotechniky se delikventi z výše uvedených protipólů úsilí jedni 

zajímají o problematiku jako domácí výrobci výbušnin, a druzí jako výtržníci ze stadiónů, 

                                                 
10 JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 285 

s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4722-849, str. 207-208 

11 HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2, str. 49 
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kteří používají pyrotechnické prostředky během řádění při utkáních, nebo jako akt 

vandalství. 

Zvláštní pozornost zasluhují hledači militárií pomocí detektorů kovů. V případě hledání 

čehokoliv detektorem se samozřejmě nejedná o rizikový projev chování, ale někteří jedinci 

tohoto zaměření jsou zároveň i „sběratelé“ munice a neváhají tyto nebezpečné předměty 

nosit domů, podomácku je delaborovat, nebo je rozprodávat. 

1.3.2 Hledisko věku 

1.3.2.1 Předškolní a mladší školní věk 

V tomto období se děti mohou setkat s nebezpečím pyrotechniky v rámci her, či při 

pobytu venku. V období okolo vánoc a konce roku je každoročně několik kritických úrazů 

dětí, které neodborně manipulovaly se zábavní pyrotechnikou, nebo které nalezly venku 

selhanou zábavní pyrotechniku. Největší nebezpečí tedy plyne z nedostatku dozoru ze strany 

dospělých. Existují kauzy, kdy jiné děti byly ohroženy svéráznými koníčky svých rodinných 

příslušníků, či starších vrstevníků.  

1.3.2.2 Starší školní věk, pubescenti 

Počínajícím věkem pubescence se děti (zejména chlapci) ocitají v relativně 

nebezpečném období. Jak popisuje Říčan (2006): „Chlapci zpočátku ještě holdují bojovým 

hrám, vyrábějí dokonalé praky i primitivní palné zbraně a pilně se cvičí ve střelbě, vítají 

většinou vojenské prvky ve výchově. Baví je ještě technické stavebnice, pokoušejí se – často 

s obdivuhodným úspěchem – o stavbu modelů všeho druhu.“12 

V tomto věku také mládež již dokáže pomocí internetu a médií nebo od vrstevníků získat 

informace, které může následně použít ke svým prvním pokusům v oblasti pyrotechniky. 

Bohužel tyto informace a návody jsou leckdy velmi zavádějící, a jejich realizace velmi 

nebezpečná. Aktuálním fenoménem v pubescenci je zájem o zábavní pyrotechniku, její 

nedovolené získávání, či upravování, a nebezpečné používání v rozporu s jejím určením. 

Názory pubescenta na dopady svého jednání jsou mnohdy zkreslené a dětsky naivní. Velkou 

roli zde také hraje kritika či až vzpoura pubescenta proti autoritám, Říčan hovoří 

                                                 
12 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: 

Portál, 2006. ISBN 978-807-3671-242, str. 191 
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o pubescentním negativismu. Toto, spolu se špatně využitým volným časem a špatnou 

výchovou v rodině, může být hlavní příčinou a počátkem všech druhů rizikových jednání. 

1.3.2.3 Adolescenti 

Nástupem adolescence jedinec již může plně chápat dopady svého chování, bývá 

však někdy iracionálně přesvědčen, že se mu nic špatného nemůže přihodit. Z hlediska 

tématu pyrotechniky je zde patrná určitá specializace. Mládež hledá v tomto období vlastní 

identitu pomocí svých zájmů a koníčků, rozvoj myšlení v adolescenci je na vrcholu 

(Říčan2006). Společně se zájmy se utváří také perspektiva na své budoucí povolání. 

Policejní pyrotechnici se často setkávají právě v kauzách amatérských chemiků a výrobců 

improvizovaných výbušnin či hledačů a delaborantů munice i s mládeží ve věku 16-20 let. 

Další stránkou dospívání je radikalizace názorů a chování, a potřeba ventilace tohoto tlaku 

například v hledištích při sportovních utkáních. Zde je nedovolené a nebezpečné používání 

pyrotechniky bohužel již tradicí. 

1.3.2.4 Dospělí 

Dospělý svéprávný člověk by se měl již za své chování plně zodpovídat. Hlavním 

úkolem preventivního působení na dospělého člověka je tedy snaha odradit jej od rizikového 

chování. Toto se děje včasně podanou informací a varováním, jaké hrozí jedinci v případě 

rizikového jednání následky. Podané informace by měly sloužit i k poučení a motivaci 

rodičů k ochraně jejich dětí před nežádoucími zájmy. Dalším opatřením pro prevenci 

rizikového jednání a kriminality nejen v tomto tématu je situační prevence. Situační 

prevence kriminality se zaměřuje na odstraňování příležitostí, podmínek a situací, které 

vedou potenciálního pachatele k protiprávnímu jednání. Představuje volbu a realizaci 

nejrůznějších organizačních, ekonomických a technických opatření při využití všech 

možností klasické, technické, fyzické a režimové ochrany. Jedná se zejména o ztížení 

podmínek při anonymním získávání prekurzorů pro výrobu improvizovaných výbušnin 

a prokazování totožnosti při jejich nabývání a obstrukce směřované na provozovatele 

internetových zdrojů informací k této nelegální výrobě. V oblasti zábavní pyrotechniky je 

to legislativní věkové omezení k legálnímu nákupu a používání této pyrotechniky podle 

kategorií nebezpečnosti a omezení stánkového prodeje tohoto zboží. Situační prevence má 

legislativní podporu na celoevropské úrovni, poté co některé kauzy teroristických činů 

spáchaných pomocí výbušnin spustily legislativní procesy EU. Výsledkem je dokument 

o koordinaci právních předpisů členů EU, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2013/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh, což mělo za následek přijetí zákona č.206/2015 Sb. 

(o pyrotechnických výrobcích). Dále bylo zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh 

a o jejich používání. Na toto nařízení pak navázal Zákon 259/2014 Sb. (o prekurzorech 

výbušnin). 

1.4 Primární prevence v základních školách a školských 

zařízeních 

1.4.1 Prevence rizikového chování mládeže v působnosti MŠMT 

Základní terminologie: 

Pojmem prevence rozumíme všechna opatření směřující k předcházení 

a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být 

jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující 

k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již 

existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky.  

Pojem rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní 

dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince, případně ohrožují jeho 

sociální okolí. Rizikové chování představuje různé typy chování, které se pohybují na škále 

od extrémních projevů chování „běžného“ (např. provozování adrenalinových sportů) až po 

projevy chování na hranici patologie (např. nadměrné užívání alkoholu, cigaret, kofeinu či 

nelegálních drog, násilí).  

Všeobecná primární prevence – se zaměřuje na běžnou populaci dětí a mládeže, 

zohledňuje pouze věková kriteria. Věkové kriterium definuje populaci dětí a mládeže do pěti 

cílových skupin:  

Předškolní věk (3-6 let)  

Mladší školní věk (6-12 let)  

Starší školní věk (12-15 let)  

Mládež (15-18 let)  
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Mladí dospělí (18-26 let)  

Jedná se většinou o programy pro větší počet účastníků (obvykle třída, skupiny do 30 

účastníků) 

Selektivní primární prevence – se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou 

ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového 

chování a jsou většinou více ohrožené než jiné skupiny populace. Pracujeme zde s menšími 

skupinami, případně i jednotlivci. 

Indikovaná primární prevence – je zaměřena na jedince, u kterých se již vyskytly 

projevy rizikového chování. Jedná se o práci s populací s výrazně zvýšeným rizikem 

výskytu či počínajících projevů rizikového chování. Jedná se o individuální práci s klientem. 

 Pojem Minimální preventivní program byl poprvé použit v rámci metodického 

pokynu MŠMT č. j. 14514. Tento pojem je již velmi zažitý, byť jeho název může být 

zavádějící. Činnost škol v oblasti prevence v žádném případě nemůže být chápána jako 

minimální. Mnohdy je realizována s maximálním úsilím a je stejně tak i uchopována v celé 

šíři předmětné problematiky. Je třeba říci, že neexistuje právní závazný dokument, který 

školám realizaci Minimálních preventivních programů ukládá. Školy si v současné době 

problematiku prevence sociálně patologických jevů implementují právě do svých školních 

vzdělávacích programů. Preventivní program pro školy vychází z dokumentů MŠMT. 

Zejména se jedná o tzv. školský zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. Další podrobnosti řeší metodické pokyny MŠMT: 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

č.j.21291/2010-28, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24246/2008-6, Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních č.j.22294/2013-1. 

Školní metodik prevence Školní metodik prevence je pracovník školy nebo 

školského zařízení. Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny 

ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  

Krajský školský koordinátor prevence Za účelem koordinace činnosti realizovaných 

v rámci krajské Strategie prevence rizikového chování krajský školský koordinátor prevence 

spolupracuje především s krajským protidrogovým koordinátorem, manažerem prevence 
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kriminality v kraji a koordinátorem pro romské záležitosti, případně s dalšími koordinátory. 

Na úrovni obcí metodicky podporuje ředitele škol a školských zařízení, školní metodiky 

prevence ve všech typech škol a metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně 

(PPP). Spolupracuje s preventivním týmem MŠMT. Vymezení činnosti krajských školských 

koordinátorů prevence je obsaženo v Metodickém doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 

2010). 

1.4.2 Koordinace prevence v rámci MŠMT 

MŠMT metodicky vede a koordinuje činnost krajských školských koordinátorů 

prevence (pracovníků krajských úřadů), metodiků prevence (pracovníků pedagogicko-

psychologických poraden) a prostřednictvím krajských školských koordinátorů prevence 

a metodiků prevence též činnost školních metodiků prevence (určených pedagogů 

ve školách a školských zařízeních).  

Faktická vertikální úroveň koordinace je tedy: 

 ↓ MŠMT ↓ 

↓ Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT ↓ 

↓ Krajský školský koordinátor prevence (pracovník krajského úřadu) ↓ 

↓ Metodik prevence (pracovník školského poradenského zařízení) ↓ 

Školní metodik prevence (pedagogický pracovník školy či školského zařízení) 

1.4.3 Spolupráce školských zařízení s Policíí ČR 

Tato spolupráce je podrobně popsána v metodickém pokynu MŠMT č. 25 884/2003-

24: Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při 

prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané. 

Spolupráce Policie ČR a resortu školství je realizována v rámci prevence 

patologických jevů a mnohdy i při řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy 

ve školách a školských zařízeních. V návaznosti na zákon č. 359/1999Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí upravuje Závazný pokyn policejního presidenta č. 8/2002 systém práce 

a postup policistů v oblasti preventivně výchovného působení na děti a mládež a v oblasti 

odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži.  
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Vedení školy nebo školského zařízení spolupracuje s obvodním oddělením policie 

ČR a specialistou OŘ PČR podle místa příslušnosti subjektu. Škola, školské zařízení by 

mělo navázat kontakt jednak s vedoucím tohoto oddělení s policistou s územní odpovědností 

v místě. ve škole a školském zřízení jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti 

obrátit a jak postupovat v případě zjištění závažných sociálně patologických jevů. Problémy 

spojené s drogami, násilím, šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve vzájemné 

spolupráci s rodiči v souladu s právními předpisy. I v tomto případě je optimální využít 

předem dohodnuté postupy.  

Školy a školská zařízení by v rámci preventivních programů a projektů měly být 

v kontaktu s Preventivními informačními skupinami Policie ČR (PIS), které jsou zřizovány 

při krajských, okresních a městských ředitelstvích Policie ČR. Činnost těchto skupin je 

informační a poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie vycházejí 

tyto skupiny z bezpečnostní situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné činnosti motivované 

mimo jiné obchodem s drogami, delikty spojenými s alkoholovou i nealkoholovou 

toxikománií, hracími automaty apod. Adresář PIS viz: 

www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html. Školy a školská zařízení při znalosti 

situace v regionu a místě mohou pak optimálně přizpůsobit nebo aktualizovat své 

preventivní programy a využít lektorských služeb policistů v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

Prevence a oznamování podezření na trestnou činnost dětí a mládeže a trestnou 

činnost páchanou na dětech a mládeži je důležitým okruhem spolupráce školy s policií. 

Oznamovací povinnost je dána ustanoveními trestního zákona (podrobně §367 a §368 zák. 

č. 40/2009 Sb.), nepřekažení trestného činu a neoznámení tr. činu, kdy je trestný ten, kdo 

spáchání nebo dokončení uvedených tr. činů nepřekazí, nebo jejich spáchání neoznámí 

(např. trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního zneužívání, znásilnění, 

drogové delikty, majetková trestná činnost apod). 

Další oznamovací povinnost vyplývá z dokumentu Informace pro odbory školství 

krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení, čj.:  25 884/2003-24, který 

se odvolává na  Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, čl.13, odst.13: 

„Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, že žák užívá 

omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými 

sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému 

nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu.“ 

http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html
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1.5 Prevence kriminality v působnosti Policie ČR 

1.5.1 Koncepce prevence kriminality Policie ČR na léta 2014 až 2016 

Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2011 č. 925 ke Strategii prevence kriminality 

v České republice na léta 2012 až 2015 bylo ministrovi vnitra uloženo zpracovat Koncepci 

prevence kriminality Ministerstva vnitra a Policie ČR na léta 2013 až 2016, a to do 30. 

června 2012. Termín byl opakovaně odložen, mj. i z důvodů vyjednávání mezi 

Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR o podobě výše uvedeného společného koncepčního 

dokumentu. Vzhledem k tomu, že v tomto ohledu nedošlo ke shodě, vytvořila policie svůj 

vlastní strategický materiál, kterým je Koncepce prevence kriminality Policie ČR na léta 

2014 až 2016 (dále jen „Koncepce“). Jedná se o vnitřní dokument policie, jehož smyslem 

je stanovit si jasné a prakticky realizovatelné priority v oblasti prevence kriminality do 

roku 2016 a konsolidovat organizační a finanční zajištění této problematiky uvnitř 

policejní organizace. 

Koncepce je závazným dokumentem pro celou policii, její závaznost formalizuje 

příslušný interní akt řízení. Na stanovené priority navazují krajské plány činnosti v oblasti 

prevence kriminality (dále jen krajské plány činnosti), což jsou dokumenty jednotlivých 

krajských ředitelství policie, které určují konkrétní úkoly v dané oblasti pro daný kraj. Tyto 

plány, vydané interním aktem řízení na úrovni kraje, obsahují konkrétní termínované úkoly, 

gesce a indikátory plnění, stanovené vždy na dobu jednoho roku. V této frekvenci je také 

každý z plánů vyhodnocován a aktualizován. 

Koncepce má několik formálních i ideových východisek. Vychází ze Strategie 

prevence kriminality na 2012 – 2015, a to jak v oblasti interních opatření policie, tak v oblasti 

spolupráce s dalšími subjekty a organizačního a finančního zajištění opatření prevence 

kriminality v policejní organizaci.  Hlavním východiskem a superiorním přepisem je zákon č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky, který ukotvuje preventivní činnost jako jeden 

z hlavních a zásadních úkolů policejního sboru (§ 2): „Policie slouží veřejnosti. Jejím 

úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, 

plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).“13 Pro 

                                                 
13 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, §2 
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tento úkol je důležitá i návaznost dalších ustanovení, především § 14: „Policie při plnění 

svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány 

veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.“14 a dále § 17, který hovoří 

o spolupráci policie s ostatními právnickými a fyzickými osobami, „(…)vykonávající 

činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů a pracujícími 

s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým 

způsobem chování (...).“ Dalšími zákonnými předpisy, které výslovně zakotvují preventivní 

činnost Policie ČR jsou zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

který v § 124, odst. 9. písm. e) uvádí, že „(…)policie vykonává dohled na bezpečnost 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že provádí prevenci v oblasti 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“; a dále zákon 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním, který konstatuje, že policejní orgán je povinen učinit všechna potřebná 

opatření k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů a je povinen činit též nezbytná 

opatření k předcházení trestné činnosti (podrobnosti viz zák. 141/1961 Sb., §158, odst.1).15 

1.5.2 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010 

Celý název: Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku 

mládeže (ve znění ZPPP č. 72/2010 a ZPPP č. 182/2013) 

Tímto závazným pokynem se upravuje postup Policie České republiky (dále jen 

„policie“) při předcházení, zamezování páchání a postihu protiprávních činů páchaných 

mládeží a na mládeži a při předávání údajů orgánům sociálně-právní ochrany dětí pro účely 

sociálně-právní ochrany dětí.16  

Tento interní akt řízení policejního prezidenta řídí činnost policie v případech 

protiprávního jednání dětí a mládeže. Vymezuje konkrétní úkoly konkrétních složek policie 

ČR a navazuje tak na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a dále 

na zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se zejména o ustanovení 

policejních specialistů v čl. 2, písmeno g) kdy hovoří o specialistovi jako o příslušníku 

                                                 
14 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, §14 

15 POLICIE ČR. Koncepce prevence kriminality policie ČR na léta 2014 - 2016. Sborník interních 

aktů řízení. Praha, 2013 

16 POLICIE ČR. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže, 

Sborník interních aktů řízení. Praha, 2010. 
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policie, který plní úkoly při předcházení, odhalování, zamezování páchání a postihu 

protiprávních činů páchaných mládeží a na mládeži, který má zvláštní průpravu pro 

zacházení s mládeží.17 Tito specialisté jsou zařazeni podle čl. 3 v těchto útvarech policie 

(podrobně viz ZPPP č.167/2010, čl.3): 

a) v odboru obecné kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování 

Policejního prezidia České republiky 

b) v odborech obecné kriminality krajských ředitelství 

c) v odděleních obecné kriminality územních odborů krajských ředitelství, 

městských ředitelství a obvodních ředitelství policie ČR. 

d) na pracovištích, kde se koná trestní řízení 

Pokud se policejní specialisté uvedení v tomto zákoně v působnosti policejních 

orgánů zabývají prevencí, jedná se o prevenci sekundární až terciální. k práci s mládeží 

se dostávají až ve stádiu odhalování trestné činnosti, nebo v případech podezření na trestnou 

činnost páchanou mládeží nebo na mládeži. 

  

                                                 
17 POLICIE ČR. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže, 

Sborník interních aktů řízení. Praha, 2010, čl.2, g) 
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2. Aspekty přímé preventivní činnosti 

pyrotechnika PČR 

Praxe policejních pyrotechniků je mimo jiné věnována i preventivním aktivitám. 

Součástí těchto aktivit jsou setkání pyrotechniků s mládeží a neodbornou veřejností. Během 

těchto organizovaných nebo i nahodilých setkání lze s určitou výhodou využít policejní 

specializace pyrotechnika. Vychovatel nebo učitel nemusí mít tak velikou přesvědčovací 

sílu, jako ten, který s výbušninami přímo pracuje. Nezřídka pyrotechnik dokáže těžit z toho, 

že povolání pyrotechnika je do jisté míry atraktivní a mládež (zejména chlapce) to velmi 

zajímá. Než-li tisíc zákazů, je lepší adolescentovi názorně ukázat, jaké důsledky může mít 

jeho případné experimentování s municí či výbušninou. k tomu pyrotechnikům při setkáních 

slouží různé exponáty, u zvláště zájmově orientovaných jedinců pomáhá kazuistika 

s obrázkovým či filmovým doprovodem ze skutečných případů. 

Postup při preventivním působení lze shrnout do těchto fází:  

1. Vytvoření vhodné situace k povzbuzení zájmu. Tato fáze se děje většinou vystavením 

nějakých exponátů delaborované munice a atrap, nebo zajímavé techniky. Viz snímek 

č.2 . 

 

Obrázek 2 

2. Identifikace zájmové skupiny. Zde policista-pyrotechnik musí rozlišit, jak bude 

postupovat při preventivním působení. Musí příjemce primární prevence diferencovat 
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podle věku, rozumových schopností a účelu, který svou prezentací sleduje. Na snímku 

č.3 psovod specialista na vyhledávání výbušnin s dítětem předškolního věku. V tomto 

věku nelze ještě mluvit o prevenci, pro dítě podobné setkání představuje spíše atrakci. 

 

Obrázek 3 

3. Navození přátelské komunikace, s přihlédnutím na věk, pohlaví, zaměření a zájmy. 

Často se při preventivním působení postupuje jako při dětských dnech. Děti na snímku 

č.4 se zaujetím poslouchají výklad psovoda specialisty na vyhledávání výbušnin, který 

jim následně ukáže prvky z výcviku psa.  

 

Obrázek 4 
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4. Nenásilnou formou podsunout téma, které by příjemce preventivního působení 

pomohlo pozitivně ovlivnit. Pyrotechnik na snímku č.5 předvádí dětem přenosný 

rentgen a ukazuje snímky rentgenovaných objektů. Odtud je jen krůček k pochopení, 

proč je třeba něco rentgenem prověřit. Následuje výklad o nebezpečnosti munice. 

          

Obrázek 5 

5. Použít osvětové a propagační materiály, jsou-li k dispozici. Na snímku č.6 je jeden 

z takových materiálů, který se rozdává dětem. 

 

Obrázek 6 
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6. Vysvětlit nebezpečí plynoucí z problematiky. Varovat, navodit respekt ke zbraním, 

munici a výbušninám. Tlumit nežádoucí zaujetí pyrotechnikou. U silně zájmově 

orientovaných jedinců se pyrotechnik může pokusit pomocí kazuistiky ze skutečných 

případů zvrátit jejich názory. Poukázat na trestně právní stránku této činnosti. 

Pyrotechnik by měl působit zásadně pacifistickými názory. Na snímku č.7 pyrotechnik 

vysvětluje účinnost konkrétního druhu munice a nebezpečí jaké hrozí nálezci. 

 

Obrázek 7 

7. Pokusit se primárně preventivní informace rozšířit co největšímu počtu příjemců. 

Na snímku č.8 psovodi specialisté na vyhledávání výbušnin vedou moderovaný 

program pro návštěvníky Muzea PČR. 

 

Obrázek 8 
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3. Praktická část 

3.1 Cíl a postupy praktické části 

Cílem je vytvořit materiály zejména pro metodiky prevence, ale i pro rodiče a osoby 

zabývající se výchovou dětí a mládeže. S vědomím, že preventivní působení na děti a 

mládež pouze zákazy je neefektivní, vycházel jsem z možnosti využít svého povolání 

pyrotechnika. V první části textu se tak obracím na metodiky prevence a nabízím stručné 

shrnutí nejdůležitějších informací o pyrotechnice, a doufám, že zde budou nalezeny 

odpovědi nejen na složitější dotazy ohledně legislativy, ale i na všetečné otázky dětí.  

Vycházím přitom z těchto dvou východisek:  

a. Aspekty přímé pyrotechnické činnosti, které jsem zařadil do samostatné 

předcházející 2. kapitoly této bakalářské práce. Zde je popsán postup, jak 

pyrotechnici postupují při přímém preventivním působení na mládež 

a neodbornou veřejnost.  

b. Závěry průzkumu na základních školách. Pro účely podpůrného 

metodického textu bylo provedeno šetření na dvou základních školách 

sídlištního typu v Praze 4 a v Kladně Kročehlavech. Autor práce konzultoval 

v těchto školách praktické zkušenosti zdejších školních metodiků prevence 

se spoluprácí s PČR. Byly potvrzeny kázeňské přestupky dětí, kdy 

nedovoleně používaly pyrotechniku v blízkosti školy, nebo dokonce byla 

pyrotechnika do školy žáky donesena. Metodici prevence obou škol tak 

vlastně určili vodítko a hlavní ideu k projektu prevence v oblasti zneužívání 

pyrotechniky, když jimi byla určena potřeba odborné podpory a získání 

relevantních informací o pyrotechnice. Obě školy prostřednictvím svých 

metodiků prevence dále vyjádřily zájem zejména o komentovanou kazuistiku 

a prezentaci nové legislativy týkající se pyrotechniky.  Proto se část práce 

snaží objasnit i nový právní vztah ČR k problematice, neboť od roku 2012 do 

této doby situace prošla zásadním legislativním vývojem. Dále byla metodiky 
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vyjádřena potřeba přiměřeného didaktického materiálu, který by se mohl 

bez rizika návodnosti pedagogicky použít před dětmi a mladistvými.  

3.2 Pyrotechnika v rukou mládeže a neodborné veřejnosti  

3.2.1 Principy zranění při explozi 

Účinky výbušných látek bývají podceňovány dílem z neznalosti, nebo vinou 

nezralosti nedospělých uživatelů. Zranění způsobené pyrotechnikou léčí traumatologická 

centra, a pro léčení takových úrazů je důležité zkoumat i principy jak vznikají. Podle 

jednoho z případů z kazuistiky traumatologického centra FN Ostrava (podrobně 

na http://www.akutne.cz/res/publikace/uraz-po-explozi-granatu-kazuistika-prusenovsky-

p.pdf) lze druhy a podmínky zranění formulovat takto: 

3.2.1.1 Poranění rázovou vlnou (blast syndrom) 

 Primární – tlakem na orgány s obsahem vzduchu a tekutin. Nejčastěji se jedná 

o rupturu ušního bubínku, poškození plic a tlustého střeva, přímé poranění mozku. 

Zranění plic mohou mít i nedostatek zjevných příznaků, někdy však může nastat 

pneumothorax či haemothorax. 

 Sekundární – zranění způsobena fragmenty a předměty uvedenými do pohybu 

explozí 

 Terciální – způsobena prudkým tokem plynů (amputace), nárazem odmrštěného těla 

na překážky. Zranění způsobená pády, mnohočetná tupá poranění. Postižená bývají 

páteř, končetiny, hlava, orgány hrudní a břišní dutiny. 

 Kvarterní, nepřímá – crush syndromy, popáleniny, otravy, panika  

3.2.1.2 Lokalizace exploze 

 Air blast syndrome – (šíření rázové vlny vzduchem) 

o v otevřeném prostoru – tlakové vlny se šíří sféricky, odrážejí se od země 

a pevných objektů, přetlak je následován podtlakem, následuje rychlá 

normalizace tlaku 

o v uzavřeném prostoru – tlaková vlna se odráží od stěn, přetlak setrvává déle. 

Zvětšuje se tím podíl primárních poranění, vlivem překážek naopak klesá 

podíl střepinových zranění.  

http://www.akutne.cz/res/publikace/uraz-po-explozi-granatu-kazuistika-prusenovsky-p.pdf
http://www.akutne.cz/res/publikace/uraz-po-explozi-granatu-kazuistika-prusenovsky-p.pdf
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 Immersion blast syndrome – (šíření tlakové vlny v kapalině) 

o vzniká především kontuse břicha s rupturou kliček, kontuse očních bulbů 

 Solid blast syndrome – (šíření tlakové vlny v pevném prostředí) 

o vznikají vícečetné zlomeniny končetin, pánve, páteře 

Závažnost poranění závisí na vzdálenosti od místa výbuchu, typu a množství 

výbušné látky, lokalizace výbuchu. Rozdílné chápání výbušnin v zábavní pyrotechnice 

a ve vojenské pyrotechnice vede mnohdy k mylným závěrům, že zábavní pyrotechnika je 

celkem neškodná. Pyrotechnické výrobky jsou laborovány většinou nebrizantními 

výbušninami (například černým prachem) a pyrotechnickými složemi, fragmentový účinek 

je pokud možno vyloučen. Přesto se každoročně mnoho lidí zábavní pyrotechnikou zraní. 

Principy chemické přeměny jsou totiž podobné jako například u výbušnin vojenských. 

Pouze nedosahují takové rychlosti. Hranici, kdy hovoříme o brizanci, tvoří detonační 

rychlost výbušniny. Platí, že čím větší detonační rychlost, tím vyšší destrukční síla 

(brizance).  Pokud detonační rychlosti převyšují rychlost zvuku (od 340 m/s ale i 9000 m/s 

a více u vojenských trhavin), je výbuchový děj detonace. Pod hranicí 340 m/s se jedná 

o explozivní hoření. Dalšími kritérii jsou objem výbuchových plynů a jejich teplota při této 

reakci. V otevřeném prostoru černý prach deflagruje, explozivně shoří. Je-li však omezen 

na prostoru, rychlost hoření se prudce zvyšuje, a tlak plynů odevzdá určitou energii v daleko 

menším časovém úseku. Z těchto souvislostí a z kauz které se neustále opakují, je zřejmé, že 

iniciace i malé petardy sevřené v dlani vede k těžkému úrazu, který je svým důsledkem 

srovnatelný s úrazem od vojenské či průmyslové výbušniny.  

výbušnina 
Detonační rychlost 

(m/s) 

Černý prach max. 340  

Trinitrotoluen(TNT) 6 900  

Hexogen (RDX) 8 800 

Oktogen (HMX) 9 430 
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Obr. 9 Zranění šestnáctiletého chlapce způsobené zábavní pyrotechnikou 

3.2.2 Základní členění zájmů neodborné veřejnosti o pyrotechniku 

V problematice zájmu neodborné veřejnosti o pyrotechniku lze hovořit o třech 

hlavních směrech:  

 Vojenská pyrotechnika 

 Zábavní pyrotechnika 

 Improvizovaná výroba výbušnin 
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Každý z těchto směrů má svoji specifickou kazuistiku, podmínky a subjekty. Je třeba 

v této souvislosti zmínit ještě jeden fenomén: hrozba bombou. i když přímo nemusí 

znamenat, že možný pachatel má zájem o pyrotechniku, hrozba výbušninou splňuje 

skutkovou podstatu trestného činu. Sankce za tento trestný čin šíření poplašné zprávy (§357) 

je podle okolností od šesti měsíců až pět let nepodmíněně (podrobně viz zák.č.40/2009 Sb.). 

Samozřejmě vzniká povinnost uhradit vzniklé škody podle občanského zákoníku. To  platí 

i pro osoby nezletilé a nesvéprávné, kde hmotná odpovědnost za škodu je přesunuta 

na rodiče či zákonného zástupce (podrobně viz Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb.). 

 U nezletilých osob je předpokladem jejich odpovědnosti za škodu rozumová schopnost 

spočívající ve schopnosti posouzení následků svého jednání a dále schopnost ovládnout své 

jednání. U tohoto skutku je téměř vždy prokázán úmysl. V případě, že nezletilé dítě není 

schopno ovládnout své jednání a posoudit jeho následky (např. děti v útlém věku), 

odpovídají za škodu způsobenou nezletilým dítětem pouze osoby, které jsou povinny 

vykonávat dohled za předpokladu, že dohled zanedbaly. V této souvislosti je třeba 

poznamenat, že poplašnou zprávou mohou vzniknout i škody velkého rozsahu. Jsou známy 

kauzy, kdy došlo k přerušení leteckého provozu na mezinárodním letišti se škodami řádově 

v miliónech korun. V dnešní době záchranné a bezpečnostní složky hrozby podobného 

charakteru rozhodně neberou na lehkou váhu. Technické prostředky k nalezení pachatele 

jsou dnes na výši a procento odhalených pachatelů je velmi vysoké. 

3.2.3 Neodborná veřejnost a vojenská pyrotechnika 

3.2.3.1 Zbraně, munice a vojenské výbušniny a jejich výskyt na území ČR 

Území našeho státu bylo v průběhu dějin dějištěm dvou světových válek a dalších 

vojenských operací. Vojenské výcvikové prostory (VVP), ve kterých cvičily a pobývaly 

armády od dob Rakouska-Uherska, se dnes běžně zpřístupňují veřejnosti. Například VVP 

Ralsko o rozloze 250 km², VVP Mladá 60 km², Dobrá voda v Šumavském národním parku 

169 km². Počátky vzniku těchto VVP jsou například u Mladé před 100 lety, ostatní prostory 

jsou vesměs poválečné. Tak velkou plochu, jak tyto vojenské prostory tvořily, nelze do 

hloubky zcela vyčistit z důvodu velké finanční, technické a časové náročnosti. Výskyt 

munice je zřejmý i v okolí bývalých vojenských kasáren a objektů jak české, tak i sovětské 

armády. Jsou známa i některá německá výcviková střediska Wehrmachtu a SS. 

V následujícím průřezu Českou republikou se lze přesvědčit, že u nás bylo a stále je 

nevybuchlé munice mnoho. 
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Oblast východní fronty, kde se na koci druhé světové války odehrávaly boje 

s Wehrmachtem, patří k nejvíce pyrotechnicky zatíženým územím. Ostravsko, kde vedla 

bojová linie od Českého Těšína až za Javorník, dále Fulnek, Hoštejn, Opava, Olomouc. 

Jižněji probíhaly boje v okolí Brna. Všechny zúčastněné armády navíc letecky 

bombardovaly. Pozemních boje zde sváděly německá a rumunská armáda se sovětskou, 

podporovanou významným partyzánským hnutím. To  mělo za následek plošné zamoření 

nevybuchlou, uschovanou či pouze odhozenou municí a výbušninami. Východní Čechy jsou 

poznamenány nálezy po ustupující německé armádě, cesty vedoucí až do severních Čech, 

přes Českolipsko, Litoměřicko, Děčínsko.  

Střední Čechy se za druhé světové války nacházely pod vlivem zbraní SS, které 

operovaly v okolí Benešova a v okolí Mladé Boleslavi, Příbrami, Sedlčan. Poslední válečné 

dny a Pražské povstání zaplavily zbraněmi a municí i Prahu. Nálezy jsou dodnes na půdách 

pražských domů, ve sklepích a vodních stokách a ve Vltavě. 

Západní a jižní Čechy jsou významné ústupovými cestami, kudy německé armády 

prchaly před sověty do zajetí západních spojenců. Po cestě samozřejmě odhazovali Němci 

vojenský materiál všude, kde se jim to hodilo. Dodnes se nacházejí zbraně a munice 

v příkopech podél silnic a v rybnících či vodních tocích. Poblíž demarkační linie lze nalézt 

munici téměř všech válčících mocností. Zvláštností nejsou ani americké ruční granáty 

a střely do ruční protitankové zbraně, bazooky. Protože na těchto územích skončila druhá 

světová válka, a spojenci v mnoha případech nebyli schopni odklidit všechen vojenský 

materiál, tak se tento jednoduše nahrnul do připravených okopů a zahrabal. Samostatnou 

kapitolou bylo diverzní řádění skupin SS a Werwolfů po lesích a samotách.  Dodnes existuje 

možnost nalézt jimi ukryté diverzní soupravy zakopané v zemi a některé zabezpečené proti 

vyzvednutí výbušným systémem. 
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Obr. 10: Obsah jedné z diverzních souprav nalezených v červnu 2013 

Další možný zdroj vojenských muničních elementů pochází z moderních konfliktů, 

zejména z balkánské války. Je známo vícero případů kriminálních činů a nedovoleného 

ozbrojování, které byly spáchány například granáty jugoslávské výroby. Nepříliš střežené 

vnější hranice EU zakládají na obavách z dalšího možného šíření zbraní a munice i z míst 

vzdálenějších konfliktů, jako je Irák, Afghánistán, Blízký východ. 

3.2.3.2 Vojenská pyrotechnika – právní normy 

Pojem munice řeší příloha k zák. č. 119/2002 Sb.(o zbraních a střelivu), část druhá, 

odst.4: 

„Munice - souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 

dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 

(kontejnerovou) munici, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační 

prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení 

pro dálkový odpal; za munici se považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké 

střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.“18 

                                                 
18ČR. Zákon č. 119/2002 Sb.,: o zbraních a střelivu. In: Sbírka zákonů. 2002. 
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Zákon o zbraních a střelivu dále uvádí činnost při nálezu munice a výbušnin. Každý, 

kdo nalezne munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu 

příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy. Tento orgán 

oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. (podrobně viz §68, odst.2, zák. 119/2002 Sb.) 

Formální vztah k nalezené munici je uveden v odst.4 téhož zákona o zbraních 

a střelivu: 

„Nevybuchlá munice nebo výbušnina, která byla nalezena v rámci pyrotechnického 

průzkumu, je majetkem státu určeným k likvidaci nebo k její deaktivaci. Likvidaci nařizuje 

a provádí policie.“ 

Z dalších ustanovení vyplývá, že pyrotechnický průzkum a cílené vyhledávání 

munice a výbušnin smí v civilních podmínkách provádět pouze Policie ČR, dále právnická 

osoba se zbrojní licencí K, a fyzická osoba, držitel zbrojního průkazu F (zák. č.228/2003 

Sb., zák. č. 455/1991 Sb.) 

3.2.3.3 Kazuistika 

Z hlediska případů, kdy došlo k nálezu vojenské munice a zbraní lze neodborné 

nálezce dělit na dvě odlišné skupiny: na náhodné nálezce a osoby, které se zabývají 

hledačstvím a sběratelstvím jako koníčkem. V první skupině se jedná mnohdy i o děti, které 

nemusejí ani poznat, co to vlastně nalezly. V následující kauze však nebezpečí poznaly 

a zachovaly se naprosto správně. 

Srpen 2012: "Děti objevily v Modravském potoce na Šumavě sovětský ruční granát. 

Svůj nález ukázaly zaměstnancům Národního parku Šumava. Ti místo uzavřeli. Na místo 

dorazila policie a posléze i pyrotechnik.“(…)“Sovětský obranný ruční granát F1 nalezly 

dnes před polednem děti, které si hrály v Modravském potoce přímo uprostřed obce 

Modrava," uvedl v neděli mluvčí Národního parku Pavel Pechoušek. Pracovníci správy 

parku místo nálezu okamžitě uzavřeli a zavolali na linku 158. Na místo dorazil pyrotechnik 

z Českých Budějovic, který granát odvezl k likvidaci.“19 

                                                 
19 Děti našly v potoce na Modravě granát [online]. 2012 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/deti-nasly-v-potoce-na-modrave-granat-ds3-

/krimi.aspx?c=A120819_164900_budejovice-zpravy_ab 
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V ostrém protikladu je jednání dospělého z roku 2007, který následně čelil obvinění 

z trestného činu nedovoleného ozbrojování a obecného ohrožení (přepis z protokolu zásahu 

pyrotechnika): 

 „M.K. v měsíci lednu tohoto roku nalezl ve VVP Libavá dělostřelecký náboj ráže 

125 mm.Tento poté převezl do místa svého bydliště a uschoval v zahradní chatce na uvedené 

adrese. Zde byl zajištěn pracovníky pyrotechnického odboru. Jednalo se o tříštivo-trhavý 

granát sovětské výroby pro tankový kanón 2A46 obsahující 3 kg trhaviny A-IX-2. Granát 

nebyl opatřen zapalovačem. Zkouškou funkčnosti bylo ověřeno, že trhavina v granátu byla 

plně funkční.“ 

Červenec 2014, starší občan využil amnestie na odevzdání munice. Případ je 

dokladem skutečnosti, že právní povědomost u některých osob není překážkou k držení 

zakázané munice: 

„Osmašedesátiletý muž se ozval v pátek policistům z odboru pro zbraně 

a bezpečnostní materiál. Chtěl bezpečně zlikvidovat vojenskou munici, kterou má doma 

v dílně.„Hovořil o tom, že má vnoučata a obává se, aby náboje, kterých prý má několik 

kusů, nenalezly a neocitly se tak v ohrožení,“ uvedla mluvčí hradecké policie Ivana Ježková. 

S policisty se domluvil, že k němu domů přijedou v pondělí. Dopoledne je však čekalo 

v rodinném domku překvapení. „Kromě sedmnácti kusů nábojů, o kterých muž mluvil, zde 

nalezli funkční 125 mm tříštivotrhavý dělostřelecký granát. Okamžitě tedy zavolali na místo 

pyrotechniky Policejního prezidia ČR, kteří po ohledání munici včetně granátu odvezli 

k bezpečné likvidaci,“ dodala mluvčí.“20 

Bohužel jsou i případy, kdy do poslední chvíle lidé (zejména děti) nechápou možné 

důsledky svého počínání, nebo netušily, oč jde a „suvenýr" přinesly domů: 

Srpen 2012:"V19:05 oznámil muž na linku 158 nález munice v obci Hůrka Kapinos. 

Na místo okamžitě vyjela hlídka z Týnce nad Sázavou, která přivolala pyrotechnika," 

popsala mluvčí benešovské policie Diana Škvorová. Policisté a pyrotechnik uzavřeli nejen 

                                                 
20 Děda nahlásil náboje z obavy o vnuky. Idnes [online]. 2015 [cit. 2015-09-01]. Dostupné z: 

http://hradec.idnes.cz/muz-odevzdal-delostrelecky-granat-a-naboje-f25-/hradec-

zpravy.aspx?c=A140721_160609_hradec-zpravy_tuu 
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zahradu, na které granát zůstal ležet, ale celé okolí v okruhu tři sta metrů. Podle 

pyrotechnika šlo o protitankový granát.“21 

Nejčastější případy, kdy se neodborná veřejnost může setkat s válečnou municí 

a výbušninami existují mezi hledači militárií a cenností pomocí detektorů kovů. Červenec 

2011: 

„Muž prohledával les mezi obcemi Opatovice a Valšovice. Když mu detektor hlásil 

nález kovu, určitě se zaradoval. Jenže smích ho záhy přešel, protože větší kovové předměty 

minohledačka hlásila v okruhu patnácti metrů ještě několikrát. "Zjistil, že objevil 

nevybuchlou munici. Zavolal policisty, kteří informovali pyrotechniky," uvedla přerovská 

policejní mluvčí Miluše Zajícová. Celkem se podařilo vykopat 22 protitankových granátů 

ráže 50 milimetrů a jeden tříštivý granát z druhé světové války. Odborníci munici odvezli 

a zneškodnili.“22 

 Nezřídka se předměty z tohoto zdroje stávají objektem sběratelství a různých 

ilegálních obchodů. Komunita těchto sběratelů je mnohdy velmi uzavřená, neboť tito sami 

tuší, že se dopouští hned několika trestných činů. Proto se největší kauzy provalí zejména až 

při vyšetřování nějaké nehody, která souvisí s touto činností. Jedna z těchto kauz se udála 

v roce 2012: 

„Dne 14. 9. 2012 byla vyslána PVS Praha do ulice X v Praze, kde došlo v bytě 

v sedmém patře panelového domu k výbuchu plynu. V průběhu hasebných prací však bylo 

příslušníky HZS zjištěno, že důvodem výbuchu nebyl unikající plyn, ale s velkou 

pravděpodobností výbušnina. Jelikož místnost, kde k požáru došlo, byla plná munice, 

ukončili hasiči po dohašení ohniska požáru zásah a okamžitě přivolali cestou operačního 

důstojníka Policejního prezidia ČR Pyrotechnickou výjezdovou skupinu z Prahy.  

Po příjezdu PVS Praha a provedení prvotní prohlídky bytu doporučili veliteli 

opatření evakuaci domu. Vzhledem ke skutečnosti, že zde bylo důvodné podezření, že 

k výbuchu došlo v důsledku manipulace s výbušninou, byl na místo události přivolán i znalec 

                                                 
21 Děti přinesly domů z lesa protitankový granát. Idnes [online]. 2012 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: 

http://praha.idnes.cz/nalez-munice-na-benesovsku-d08-/prahazpravy. aspx?c=A120828_100017_praha-

zpravy_ab 

22 Hledač pokladů objevil granáty. Idnes [online]. 2011 [cit. 2015-08-04]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/hledac-pokladu-objevil-granaty-z-valky-je-to-hazard-rikapyrotechnik- 1gs-

/domaci.aspx?c=A110725_143226_olomouc-zpravy_jog 
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oboru pyrotechniky z PS PČR. Ten po svém příjezdu provedl orientační chemickou zkoušku 

na místě nalezených chemikálií, která však z důvodu předchozích hasebných prací neukázala 

žádný pozitivní výsledek na známé chemické látky. Přesto bylo rozhodnuto nalezené 

chemické látky a chemické sklo, ve kterých se látky nacházely, převézt ke zničení na silážní 

jámu v katastru obce Zdiby.  

Po odstranění nebezpečných chemikálií z domu bylo rozhodnuto, že další práce 

budou probíhat až v ranních hodinách za denního světla a byt i sklepní kóje byly uzamčeny 

a zapečetěny. PVS Praha v doprovodu vozidel PMJ, HZS a RZS dopravila chemikálie 

na místo ničení, kde v ranních hodinách došlo, ve spolupráci se znalcem, k jejich 

zadokumentování a následnému zničení.  

Dne 15. 9. 2012 práce v bytě panelového domu pokračovaly tak, jak bylo předběžně 

předchozího dne rozhodnuto. Nejdříve byla dokončena pyrotechnická prohlídka 

z předchozího dne a poté přítomní pyrotechnici pod vedením znalec oboru pyrotechniky z PS 

PČR provedli OMČ jak samotného bytu, tak i sklepní kóje. Při tom bylo nalezeno velké 

množství fragmentů munice, muničních elementů, pěchotní munice a součástí střelných 

zbraní.“ (upravený záznam z protokolu zásahu PČR). V tomto případě bylo shledáno více 

jak 200 kg munice, a muničních elementů. Vyšetřováním kauzy se poté zjistilo, že 

„sběratel“ má ještě podobně zaměřeného příbuzného v Písku, u něhož se nalezlo podobné 

množství munice a vojenského materiálu.  

Další tragická kauza z roku 2012 poukazuje na to, že někteří amatérští sběratelé 

neváhají ohrožovat i svoji rodinu: 

 „V domě v Červeném hrádku na okraji Plzně tragicky zahynul čtyřiatřicetiletý muž. 

Podle informací hasičů sběratel zbraní a munice rozebíral dělostřelecký granát, který 

vybuchl a na místě ho zabil. Rodina byla v té době právě na nákupu, takže se nikomu jinému 

nic nestalo.“(…) "Na zahradě vedle hraček ležely další dva minometné granáty, ve sklepě 

vybuchl dělostřelecký, který je silnější. Rodina byla v době exploze naštěstí pryč," uvedl 

zasahující hasič. Před šestou hodinou už žena zesnulého muže přijela, jejich malé dítě tam 

není. 
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Obr. 11 Nezákonná delaborace skončila smrtí. 

Exploze otřásla domem zhruba v 15:45. Po výbuchu začaly hořet dveře a části 

garáže, požár však hasiči rychle zlikvidovali. Poté prostory sklepa odvětrávali, aby mohli 

na místo policejní vyšetřovatelé. Hasiči budou na místě ještě minimálně do deseti hodin 

večer, podle důstojníka odjeli s ohledem na bezpečnost s technikou dále od domu. "Jsou tu 

určitě desítky kusů munice, některá je nevybuchlá," uvedl velitel hasičů“.23 

 

Obr.: 12 Sbírka v jednom panelákovém pokoji 

                                                 
23 Výbuch zabil sběratele zbraní, granáty měl i na zahradě vedle hraček [online]. 2012 [cit. 2015-07-

04]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/v-cervenem-hradku-u-plzne-zemrel-sberatel-munice-vybuchl-mu-

granat-10h-/krimi.aspx?c=A120520_164040_plzen-zpravy_brd 
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3.2.4 Zábavní pyrotechnika 

Z hlediska kauz a mimořádných událostí, ve kterých figuruje zábavní pyrotechnika, 

jsou častými účastníky děti a mladiství. Jedná se velmi často o případy nálezů selhané 

zábavní pyrotechniky a případy, kdy je zábavní pyrotechnika amatérsky vyráběna, 

upravována či použita v rozporu s návodem a určením. Mnohá zranění dětí pocházejí 

z nahodilých setkání s vrstevníky, kteří s těmito pyrotechnickými předměty neodborně 

manipulují. Nebezpečí setkání s tímto fenoménem začíná mladším školním věkem, kdy děti 

si již víceméně samostatně hrají venku a lze u nich předpokládat určitou míru samostatnosti. 

Bohužel je to zároveň věk zvýšené zvídavosti a pubescentních nápadů.   

3.2.4.1 Kazuistika 

„V Jindřichově Hradci šli kluci střílet z klíče za město; tu jeden pravil: Zaděláme 

láhev s prachem do země a vystřelíme velkou ránu. Učinil tak, zapálil zápalku, ale rána 

nešla; nikdo nechtěl se podívat, proč to; tu šel Bedřich blíže; náhle vyšlehl plamen, 

ale Bedřich nic neslyšel, co se děje; kluci začali utíkat, protože přicházel majitel pole – 

ale B. nemohl se hnout. Krvácel, jeden kluk jej přece odnesl ku Vajgaru (rybníku), tam mu 

ránu vymyl a odvedli jej domů; jen své babičce se svěřil, co se stalo – musil ulehnout 

a několik dní ležel – ženské otci něco nalhaly, proč leží – a teprve druhého dne se mu sluch 

opět vrátil (zdalipak to nebyl počátek ohluchnutí?!)“24 Tato zajímavá historická kauza 

z roku 1835 popisuje událost, která se přihodila tehdy jedenáctiletému Bedřichu Smetanovi. 

Je namístě se o ní zmínit, neboť svým průběhem a věkem účastníků odpovídá i dnešním 

kauzám, jako je tato z února 2013: 

„Neštěstí se stalo krátce po deváté hodině dopoledne. Na místo kromě záchranářů 

a hasičů vyjeli rychnovští policisté i výjezdová skupina kriminalistů. "Chlapec 

experimentoval se zábavnou pyrotechnikou. Z dosavadního šetření vyplývá, že si v dílně 

vyrobil výbušninu, kterou chtěl v neděli ráno odpálit v přírodě mimo obydlenou oblast 

obce," uvedla krajská policejní mluvčí Ivana Ježková.  Policisté zjišťují, zda došlo k explozi 

již při záměrném odpalu, nebo při neodborné manipulaci. "Každopádně chlapci výbušnina 

explodovala v ruce," doplnila mluvčí. Záchranáři chlapce s těžkým zraněním letecky 

transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové."Chlapec utrpěl vážné poranění 

ruky. Sekundární poranění, které často způsobují případné střepiny a tlaková vlna, lékař po 

                                                 
24 RAMBA, Jiří. Slavné české lebky: antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie.    1. 

vyd. Ilustrace Miroslav Barták. Praha: Galén, 2005, 303 s. Makropulos. ISBN 978-80-7262-325-9,    str. 167-8. 
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důkladném vyšetření vyloučil. Ve stabilizovaném stavu jej letecká záchranná služba 

přepravila na urgentní příjem," přiblížil mluvčí krajské záchranky Tomáš Ježek. Celý případ 

kriminalisté nyní vyšetřují jako ublížení na zdraví." Vzhledem k tomu, že bude s největší 

pravděpodobností vyloučeno zavinění cizí osobou, a také s ohledem na věk podezřelého 

bude následně vyšetřování zřejmě odloženo.“25 

Nedodržením bezpečnostních podmínek k nakládání se zábavní pyrotechnikou 

se může stát fatální nehoda, jako v tomto případě: 

„Jako odstrašující by za všechny mohl posloužit případ, který se odehrál 

ve středočeských Jiřicích jen pár minut po začátku roku 2012. Oslavující si na zahradě 

chtěli udělat ohňostroj. K tomu si pořídili kulové pumy, které jsou volně k dostání od 18 let. 

Skupinka nicméně dělbuchy použila jako "náboje" do podomácky vyrobeného odpalovacího 

zařízení. 

 

Obr. 13 Podomácku vyrobené výmetné zařízení 

 "Jedna ze zúčastněných osob následně vypověděla, že toto výmetné zařízení, které 

zhotovila z 23 kusů kovových a papírových trubek, používala pro novoroční oslavy už řadu 

                                                 
25 Výbušnina poranila chlapce. Idnes [online]. 2013 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: 

http://hradec.idnes.cz/vybusnina-poranila-chlapce-dfc-/hradeczpravy. aspx?c=A130203_124648_hradec-

zpravy_mav 
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let," popisuje šéf Pyrotechnické služby Michal Dlouhý. Tentokrát však z třiadvaceti pum 

vylétlo jen jedenadvacet. Co se děje, šel zjistit teprve 17letý mladík. "Při následném pokusu 

o jejich odpálení došlo k okamžitému výmetu jedné, která nad ní stojícího chlapce zasáhla 

do hlavy a způsobila mu otevřenou frakturu lebky," dodává Dlouhý. (…) Dalším problémem 

bylo, že s pyrotechnikou manipulovala nedospělá osoba. Té by se, stejně jako opilým nebo 

handicapovaným lidem, neměly výrobky, které spadají do 2. a 3. kategorie, vůbec dostat do 

rukou.“26 

Další případ poukazuje na nedodržení zákonných podmínek věkové hranice pro 

používání zábavné pyrotechniky (upravený přepis policejního záznamu události27):  

„Dne 15.12. 2013 se dostavila pyrotechnická výjezdová skupina do FN v Olomouci, 

kde hlídka ji OOP Olomouc II předala 2 ks zábavní pyrotechniky - petarda „Bomb“(viz také 

obr.č.16). Šetřením na místě PVS (pozn. autora: pyrotechnická výjezdová skupina) zjistila, 

že tuto měl u sebe poškozený chlapec (* 2005), který utrpěl devastující zranění levé ruky při 

výbuchu předmětné pyrotechniky, ke kterému došlo dne 14.12.2013 v obci X (…). Po 

zajištění stop se PVS neprodleně přesunula na místo události do obce X. Zde byly nalezeny 

další pyrotechnické stopy, oblečení poškozeného a další 2 ks petard Bomb. Poté bylo 

provedeno ohledání místa činu a ve spolupráci s kriminalistickým technikem byly zajištěny 

kriminalistické stopy.  

Vytěžením rodičů poškozeného bylo zjištěno, že dne 14.12. 2013 nezletilý Adam   

zapálil v prostorách domu petardu Bomb, kdy po zapálení tuto chtěl vynést na dvůr, což již 

nestihl a petarda mu explodovala v ruce v prostorech chodby domu u dveří na dvůr. 

Následkem výbuchu došlo ke zranění poškozeného.“ 

Zábavní pyrotechnika bývá hojně zneužívána při sportovních utkáních. Každoročně 

několik těchto fanoušků čelí trestnímu stíhání za výtržnicví.  

                                                 
26 Idnes. Zprávy Idnes [online]. 2013 [cit. 2015-08-13]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pozor-na-

zabavni-pyrotechniku-deh- /domaci.aspx?c=A121230_173150_domaci_klm 

27 Konkrétní citace záznamu je neveřejná. k dispozici u autora. 
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Obr. 14 Pyrotechnika v rukou mládeže při fotbalovém utkání 

 

Obr. 15 Příprava na toto utkání  
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Chlapci z předešlých fotografií si na svých internetových stránkách vystavili celé 

soubory podobných snímků z několika sezon. Lze tedy tvrdit, že by se mohlo jednat 

o soustavnější „zájmovou“ činnost. Zdroj: http://fansmsa.7x.cz/rubriky/ultras-msa 

 

Obr. 16 Zabavená pyrotechnika z jiného fotbalového utkání 

 

Obr. 17 Screenshot z internetového obchodu pro „skalní“ fanoušky 

3.2.4.2 Zábavní pyrotechnika – právní normy 

Definice (zák. č. 206/2015 Sb., §3 odst.b): zábavní pyrotechnikou se rozumí 

pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům. 

http://fansmsa.7x.cz/rubriky/ultras-msa
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Pyrotechnický výrobek se rozumí podle zák. č. 206/2015 Sb., §3 odst.a: „výrobek 

obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, 

plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických 

chemických reakcí“28 

Zábavní (nebo zábavná) pyrotechnika je provozována pomocí pyrotechnických 

výrobků, které jsou průmyslově k tomuto účelu vyráběny. V minulosti byl u nás na trhu 

těchto výrobků nedostatek, a tak se lidé pokoušeli zábavnou pyrotechniku vyrábět 

podomácku. Zástupně se používala i armádní pyrotechnika, jako světlice, dělobuchy a jiné 

vojenské imitační prostředky. Tím, jak se naše společnost otevřela trhu, otevřel se i trh 

s průmyslově vyráběnou zábavní pyrotechnikou. Sice došlo k malému poklesu úrazů 

a mimořádných událostí vlivem podomácku vyráběné pyrotechniky, ale průmyslově 

vyráběná pyrotechnika se tímto zpřístupnila prakticky každému, mnohdy i dětem. Navíc 

se do rukou veřejnosti běžně dostávaly výrobky kategorie určené pouze pro profesionální 

použití. Výmluvná je statistika požárů vzniklých použitím zábavné pyrotechniky jen 

z období konce roku, která poukazuje na stále četnější nedodržování zásad k používání 

zábavní pyrotechniky29. 

Počet požárů od pyrotechniky 31.12 – 1.1. 

Rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Požáry od 

pyrotechniky 

18 17 40 58 59 

 

Tento trend, totiž špatné zacházení s pyrotechnikou a to i ve výrobním procesu, skladování 

a dopravě, nastartoval celoevropský zájem o větší kontrolu nad zábavní pyrotechnikou 

zejména po roce 2000. Tehdy došlo k výbuchu více než sta tun pyrotechniky ve skladu 

S.E.Fireworks (13. 5. 2000, Escheden, Holandsko)30s bilancí: 

                                                 
28 ČR. Zák. č. 206/2015 Sb.: o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 

zákonů. In: Sbírka  zákonů ČR. 2015. 

29 Bezpečné oslavy konce roku. HzsČR [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-09-24]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/bezpecne-oslavy-konce-roku-2014-se-zabavni-pyrotechnikou.aspx 

30 Das Unglück von Enschede am 13.5.2000. Unfallchirurg 2002 [online]. Brno, 2002 [cit. 2015-09-

25]. Dostupné z: http://www.unbr.cz/Data/files/pdf/EnschedeNL.pdf 
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 22 mrtvých (včetně 4 hasičů) 

 přes 900 raněných (mnozí těžce) 

 500 zničených a neobyvatelných bytů 

 1500 poškozených domů 

 tlaková vlna a následný požár zdevastovaly cca 5km2 

 mrak z explozí a požárů viditelný na 60 km 

Po třinácti letech a po mnoha dalších kauzách od této události vzniká směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU31, o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice 

Komise č. 2014/58/EU32. Dalším logickým krokem pak byla implementace těchto 

evropských norem do právního systému ČR. Vznikl tak zákon č.206/2015 Sb., 

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

o pyrotechnice). Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu 

pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí 

pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění 

ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti 

spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí. 

Zásadní změnou oproti stavu do roku 2014 je mj. rozdělení zábavní pyrotechniky do 

čtyř kategorií F1 až F4, a dále označování pyrotechnických výrobků pro jejich 

sledovatelnost. (§4 zák.č. 206/2015 Sb.)  

 

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků (Příloha č. 1 

k zákonu č. 206/2015 Sb.) 

1) Zábavní pyrotechnika se dělí na 

1. kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé 

nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití 

na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř 

obytných budov, 
                                                 

31 2013/29/EU. Eur-lex.europa.eu [online]. Praha, 2013 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 

32 2014/58/EU. Eur-lex.europa.eu [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX: 32014L0058 

http://www.eurlex.cz/?search=32013L0029
http://www.eurlex.cz/?search=32014L0058
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2. kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé 

nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití 

na omezených plochách, 

3. kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké 

nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž 

úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví, 

4. kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké 

nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž 

úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. 

 

 
2) Divadelní pyrotechnika se dělí na 

a) kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé 

nebezpečí, 

b) kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze 

osoby s odbornou způsobilostí. 

3) Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na 

a) kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé 

nebezpečí, 

b) kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro 

manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí. 

 
 Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle této uvedené přílohy k zák. 

206/2015 Sb., a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, 

včetně úrovně hluku, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 2 zák. 206/2015 Sb.. 

Věkové hranice a další omezení s ohledem na kategorie pyrotechnických 

výrobků (Zák. č. 206/2015 Sb., §5) 

1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický 

výrobek pouze osobě, která dosáhla věku 

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1, 

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1, 

c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné 

způsobilosti dle § 37. 
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2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 nebo F3 může hospodářský subjekt 

nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající 

fyzické osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 1. 

3) Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba 

s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou 

způsobilostí. 

4) Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů 

a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké veřejnosti, pokud tyto 

pyrotechnické výrobky nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla. 

Skladování a prodej pyrotechnických výrobků kategorie F1 (zák. č. 

206/2015 Sb., §29) 

5) Mimo sklad nebo příruční sklad může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou 

způsobilostí skladovat nebo mimo prodejní místnost prodávat a skladovat pouze 

pyrotechnické výrobky kategorie F1. 

6) Při skladování nebo prodeji podle odstavce 1 jsou hospodářský subjekt nebo osoba 

s odbornou způsobilostí povinny mít k dispozici alespoň jeden přenosný hasicí přístroj 

vodní nebo pěnový s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosný hasicí přístroj 

práškový s hasicí schopností nejméně 21A. 

 

Označování pyrotechnických výrobků a jejich sledovatelnost 

Znění §12 zák. 206/2015 Sb., mj. určuje, co a jak je výrobce či dovozce povinen 

označit na pyrotechnickém výrobku, před tím, než jej uvede na trh: 

1) Za účelem sledovatelnosti pyrotechnických výrobků označí výrobce tyto výrobky 

registračním číslem, které přidělí oznámený subjekt provádějící posuzování shody podle 

§ 7. Registrační číslo se skládá z těchto částí: 

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného subjektu, který vydal certifikát, 

b) kategorie pyrotechnického výrobku, u nějž se osvědčuje shoda, ve zkráceném 

formátu 

1. F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotechniku, 

2. T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechniku kategorie, 

3. P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie, a 

c) pořadového čísla, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému výrobku. 
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2) Registrační číslo podle odstavce 1 musí mít následující strukturu:  

„XXXX - YY - ZZZZ...“, kde XXXX je čtyřmístné identifikační číslo podle odstavce 1 

písm. a), YY je kategorie pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 písm. b) a ZZZZ... 

je pořadové číslo pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 písm. c). (viz snímek 

Instruktážní prezentace č.16) 

3) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků musí vést záznamy o všech 

registračních číslech pyrotechnických výrobků, které vyrobí nebo doveze, spolu 

s názvem výrobku, typem, případně dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, 

a to nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh. 

7) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků převede záznamy podle odstavce 3 

v případě 

a) své přeměny podle jiného právního předpisu na nástupnickou právnickou osobu, 

nebo 

b) svého zániku na oznámený subjekt podle § 42 odst. 1. 

8) V případě smrti nebo zániku výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků, pokud 

dědic nebo právní nástupce nepokračuje v předmětu podnikání, převede dědic nebo 

právní nástupce záznamy podle odstavce 3 na oznámený subjekt podle § 42 odst. 1, 

a to do 2 měsíců od pravomocného skončení dědického řízení. 

9) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků poskytne oznámenému subjektu 

a České obchodní inspekci na základě jejich pokynů informace uvedené v záznamech 

podle odstavce 3. 

Balení zábavní pyrotechniky musí mít tyto náležitosti: 

§ 13, zákona 206/2015 Sb.: Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny 

pro použití ve vozidlech  

1)  Výrobce zajistí, aby pyrotechnický výrobek, který není určen pro použití ve vozidlech, 

byl viditelně, čitelně a nesmazatelně označen v úředním jazyce členského státu Unie, 

v němž má být pyrotechnický výrobek spotřebitelům dostupný. Toto označení musí být 

jasné, srozumitelné a rozeznatelné. 

2) Označení pyrotechnického výrobku, který není určen pro použití ve vozidlech, musí 

obsahovat 
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a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3, je-li výrobce usazen v Unii, nebo údaje 

o výrobci uvedené v § 19 odst. 3 a údaje o dovozci uvedené v § 20 odst. 5, není-li 

výrobce usazen v Unii, 

b) název, druh, číslo a šarži nebo sérii pyrotechnického výrobku, 

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku, 

d) minimální věkovou hranici podle § 5, 

e) kategorii pyrotechnického výrobku podle § 4 odst. 2, 

f) návod k použití, 

g) čistý obsah výbušných látek, 

h) dobu použitelnosti, 

i) u zábavní pyrotechniky kategorií F3 a F4 rok výroby a 

j) údaje o bezpečné vzdálenosti u pyrotechnických výrobků, u kterých je to vhodné. 

(1) Na zábavní pyrotechnice musí být kromě označení podle odstavce 2 dále uveden u 

a) kategorie F1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální 

bezpečná vzdálenost, 

b) kategorie F2 údaj „pouze pro venkovní použití“ a případně minimální bezpečná 

vzdálenost, 

c) kategorie F3 údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost, 

d) kategorie F4 údaj „pouze pro použití osobami s odbornou způsobilostí“ 

a minimální bezpečná vzdálenost. 

(4) na divadelní pyrotechnice musí být kromě označení podle odstavce 2 dále uveden u 

a) kategorie T1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální 

bezpečná vzdálenost, 

b) kategorie T2 údaj „pouze pro použití osobami s odbornou způsobilostí“ 

a minimální bezpečná vzdálenost. 

(5) Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa, aby bylo možno splnit požadavky 

na označení podle odstavců 2 až 4, uvedou se tyto informace na nejmenším balení 

pyrotechnického výrobku určeného k prodeji. 

 

3.2.5 Improvizované výbušniny 

Improvizované výbušniny jsou amatérsky vyráběné výbušniny. Jedná se o obrovské 

množství třaskavin, směsných i individuálních trhavin, střelivin a pyrotechnických složí, 
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které jsou vyráběny nelegálně v improvizovaných podmínkách a mohou být zneužity 

k páchání trestné činnosti.  

Důvody oblíbenosti improvizovaných výbušnin: 

 Relativně snadně dostupné know-how výroby 

 Relativně snadná dostupnost surovin 

 Snadný postup výroby 

 Minimální hrozba odhalení 

Nevýhody s fatálními důsledky: 

 Riziko výbuchu či požáru při procesu výroby, skladování, dopravě. 

Nejčastěji vyráběné výbušniny33: 

 nitroestery (MeN, NG, EGDN, ETN, PETN, MHN, NC) 

 nitrosloučeniny (TNF, NMe, TNR) 

 nitraminy (RDX) 

 dusičnanové výbušniny (AN, UrN) 

 třaskaviny MF, LA, Ag2C2.AgNo3, (TNRO,DDNP, NHN) 

 peroxidové (TACP, HMTD, MEKP) 

3.2.5.1 Výrobci improvizovaných výbušnin 

a) Chemičtí nadšenci – tito výrobci se vyznačují „vědeckým“ přístupem k výrobě 

a zkoumání výbušnin. Jejich činnost vykazuje vysoký počet vyráběných 

výbušnin, někdy vyrobí i používají látky vskutku raritní. 

b) Mládež  - výroba výbušnin pro zábavu, jen pro efekt. Mládež vyrábí většinou 

omezený počet vyráběných výbušnin, je limitována výrobními prostředky 

a potřebnými znalostmi. Nízká úroveň znalostí, osobnostní nezralost 

i nedostatečné právní a společenské vědomí zapříčiňuje mnoho nehod.  

c) Pachatelé trestných činů – vyznačují se výrobou jen jedné konkrétní 

výbušniny pro daný kriminální účel. 

d) Teroristé – výbušniny a prekurzory výbušnin získávají pomocí černého trhu, 

nebo vyrábějí v poloprovozních podmínkách (i tunová množství) 

                                                 
33 Informace Pyrotechnické služby PČR. Konkrétní citace je neveřejná, k dispozici u autora. 
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3.2.5.2 Právní normy – prekurzory výbušnin 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 

Dne 9. února 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů 

výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „nařízení“). Nařízení ve svém čl. 4 odst. 1 

obsahuje pro osoby z řad široké veřejnosti celoplošný zákaz zpřístupňování, dovážení, 

držení nebo používání veškerých prekurzorů výbušnin uvedených v jeho příloze I. Dále 

nařizuje právnickým subjektům hlásit podezřelé transakce s látkami uvedenými v jeho 

příloze II. 

Na toto nařízení pak navázal Zákon 259/2014 Sb. (o prekurzorech výbušnin), 

který již uvádí podmínky nutné k držení a distribuci uvedených chemikálií. Uvádí 

i konkrétní sankce za přestoupení tohoto zákona (podrobně viz zák. 259/2014 Sb., §11 – 

přestupky): 

Fyzická osoba se jako osoba z řad široké veřejnosti dopustí přestupku tím, že drží 

nebo používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území České republiky v rozporu 

se zák. 259/2014 Sb, § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené registraci podle § 6 odst. 7.  

Za přestupek se uloží pokuta do výše 50000 Kč, v blokovém řízení do 5000 Kč. 

Přestoupení tohoto zákona ze strany právnické osoby, nebo podnikající fyzické 

osoby, je posuzováno jako správní delikt (zák. 259/2014 Sb., §12), např. že umožní 

zpřístupnění prekurzoru osobě mladší 18 let a je sankcionováno pokutou až do 100 000 Kč.  

3.2.5.3 Právní normy – výroba improvizovaných výbušnin 

Nelegální výroba improvizovaných výbušnin a jejich použití může naplnit skutkové 

podstaty některých následujících trestných činů uvedených v trestním zákoníku 

(zák. č.40/2009 Sb.) 

§272 – Obecné ohrožení 

§279 – Nedovolené ozbrojování 

§280 – Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků 

§311 – Teroristický útok, nebo jeho příprava 

§358 – Výtržnictví 

§367 – Nepřekažení trestného činu 
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§368 – Neoznámení trestného činu 

3.2.5.4 Analýza informačních zdrojů 

Literatura 

Knižní literatura s chemickou orientací je dostupná v knihovnách, antikvariátech 

a prodává se na inzertních serverech. Jedná se často o učebnice chemicko-technologických 

škol nebo odborné publikace civilního i vojenského charakteru. Mezi lidmi kolují 

i samizdatová vydání pocházející z armádních zdrojů a zdrojů MV bývalé ČSSR. 

Významných publikací jsou desítky, jedna z nejvýznamnějších je například tetralogie 

Chemie a technologie výbušin, autor Tadeusz Urbański. Tato publikace je šířena hojně 

i v elektronické verzi. 

Internet 

Informace, které se dají získat z internetu, jsou svojí relevancí od úrovně 

nesmyslných až po vysoce odborné a kvalifikované výsledky vědeckých bádání. Hlavním 

problémem je, že tyto informace jsou anonymně dostupné bez jakékoliv kontroly 

komukoliv. Osoba i bez minimálních zkušeností z oblasti výbušnin, může tyto informace 

snadno a účinně použít k výrobě improvizovaných výbušnin, či zneužít k páchání trestné 

činnosti pomocí výbušnin. Na specializovaných internetových diskusních fórech lze najít 

odpovědi na všechny otázky od jiných zkušenějších přispěvatelů. Na základě těchto 

informací lze vyrobit výbušninu a sestrojit výbušné zařízení od zcela primitivního (zdraví 

a život výrobce ohrožujícího), až po zcela profesionální. 

Nejfrekventovanější internetové zdroje 

V ČR se problematikou se zabývá asi 15 stránek v češtině, v angličtině je těchto 

doslova stovky. Informace jsou mezi těmito stránkami sdíleny pomocí odkazů, pokud dojde 

k administrativnímu zrušení či zákazu stránky úřady, off-line verze těchto stránek se sdílí 

v diskuzích na „živých“ stránkách. Je tedy prakticky nemožné tyto návodné informace 

z internetu zcela vytlačit. Další internetové zdroje jsou různá tzv. warez fóra, server 

YouTube, Uložto a jiné sdílecí servery. 

Nejznámější české stránky: 

PX vs. Detonátor. Stránky v provozu od roku 1999. Dnes jsou jen ve verzi off-line 

html. Původně obsahovaly přes 40 podrobných návodů na výrobu výbušnin. Po několika 
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fatálních kauzách s improvizovanými výbušninami se podrobné návody zejména 

peroxidových výbušnin dají stáhnout pouze ze starých off-line verzí těchto stránek, nebo 

jsou sdíleny individuálně.  

 

Obr. 18: Project-X vs Detonator, hlavička off-line verze 

Pyrofórum.  Přístup na toto fórum je umožněn komukoliv po jednoduché registraci. 

Založeno roku 2004, 1710 registrovaných uživatelů, více než 13500 příspěvků. Ke stažení 

obrovské množství literatury na dané téma.  

 

Obr. 19 Pyroforum.org 

Kaboom - škola mladého pyrotechnika34. Dnes off-line verze stránek, kde je 

ke stažení množství návodů k výrobě. Návody dokonce obsahují informace, kde nejlépe 

a nejlevněji sehnat prekurzory výbušnin. 

                                                 
34 Kaboom: Škola mladého pyrotechnika [online]. Praha, 2008, 2015-09-10 [cit. 2015-10-25]. 

Dostupné z: http://www.kaboom.webzdarma.cz/main.htm 
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Obr. 20 Stránky Kaboom, screenshot, výřez 

Z anglických stránek je jedna z nejfrekventovanějších sciencemadness.org 

Obsahuje 25 900 vláken, více než 366 000 příspěvků a 79 000 zaregistrovaných 

uživatelů. Energetickým materiálům (výbušninám) je věnováno 1637 vláken a více než 

34 000 komentářů. Registrace je potřeba pouze v případě aktivní reakce na příspěvek. 

 

Obr. 21: Návody na výrobu s fotodokumentací, sciencemadness.org  
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3.2.5.5 Výběr z internetových diskuzí 

Některé internetové stránky obsahují diskusní fóra, která ukazují na nedospělé 

atributy přispěvatelů. Příklad35:  

bohužel tomu nerozumim 

 (charleska, 2. 6. 2009 15:11) 

to zní lákavě ale na to abych pochopila to e.....sodík, neco draselný , 1:1-1:2 si asi 

musim počkat až do osme tridi co?? no tak to je smula že musim čekat ete 3 roky!!!! 

kdybych to pochopila hnet a mela potřebné látky tak bych si ji udelala a to hned!!!!! taková 

dýmovnička ve škole hihihi 

nabídka 

 (pyroman, 2. 3. 2009 20:40) 

zdravim všechny pyrotechniky. dávám vám typ kde celkem za slušné ceny sehnat 

veškeré potřebné pyrotechnické suroviny pro výrobu vašich pyrovýrobků. suroviny zasílám 

komukoliv je mi jedno jestli je plnoletej. mrkněte se teda na stránku: http://hobby.i-

bazar.cz/pyrotechnika/ a objednejte si vše potřebný :-) 

nehcapavi ludia 

 (Mareq, 16. 5. 2010 16:02) 

ak niekto nechape toto tak je to uz faktr bieda ja mam 13 rokov vyrabam aj granaty . 

no ak fakt toto niekto nechape tak mam navod na dymovnicu ktoru bi urobilo aj 6 rocne 

dieta: potrebujete 3 pin-pongove lopticky,noznice,alobal. rozstrihajte 2 pinpongove lopticky 

na kuski asi tak 3mm velke. do tej tretej vyrezte hore malu dierku taku abi ste tam te 

rozstrihane kuski napchali.potom tam nasypte te male kuski cele do zabalte do alobalu . 

ked to budete chciet zapalit pridrzte plamen pri alobale az pokim to nezacne dymyt:D 

Další přispěvatel pravděpodobně přišel do styku s vojenským imitačním 

prostředkem: 

dymovnicka DA100 

 (majk, 21. 8. 2015 18:47) 

Dobry den ,schanim rozbusku nebo navrh na odpaleni dymovnicky DA 100 .cenu 

akceptuji.specha! pripadne napady , navrhy ci nabidky prosim na email priba3@seznam.cz 

Zde samotný příspěvek onoho vlastníka stránek v jiném fóru: 

filip  
                                                 

35 Filip. Diskuze [online]. Praha, 2009 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: 

www.pyrotechnickyfilip.estranky.cz 

mailto:priba3@seznam.cz
mailto:filipkupcik@senam.cz
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http://www.pyrotecnickyfilip.estranky.cz 

Tohle jsou moje stranky amám tam výrobu střelného prahcu. 

Víte jak máte na straňe když se stranky spustí tak tam máte nějaké výbušninové stranky tak vás 

mocmocmocprosímpřidejtemě tam taky           . 

Můžu se zeptat kde sídlíte moc by měto zajimlo kdyby to bylo blízko tak bych možná za váma přijel. 

Jemi 12let. 

Moh bych???????????????????,,          

Návod, jak se dostat na ty skutečně „pravé“ stránky: 

ulmin88  

vše co tam maj da se to sehnat bez receptu ? 

 

Beminsk reaguje: 

3.1.2008 (12:07)X 

je to internetovej obchod a né lékárna, tak bych řek, že určitě. 

16.12.2007 (13:06) Odpovědět # X 

Damian 

hojte ... koupil sem si vše na Bazuku podle vašho návodu :) .... jake rakety do ní patří teda 
pokud do ni nejake patří?? xD 

Předem díky za odpověď 

 

  

Beminsk reaguje: 

22.12.2007 (22:28)X 

no my jsme použili kupovanou raketku na raketové modelářské motorky, které se dají 
bez problémů koupit. Tuto raketku jsme akorád trochu poupravili, aby dobře seděla v bazuce. 
Doporučuji teda používat jakékoliv raketky, které fungují na těchto motorcích. Můžeš použít i raketky 
s vlastním motorem a konstrukcí. Každopádně v obou případech doporučuji nejdříve vyzkoušet někde 

v dostatečné vzdálenosti, než to budeš držet v ruce u hlavy.  

14.12.2007 (13:56) Odpovědět # X 

Martin 

Nazdar kluci vie mi niekto povedat ake zlozenie flash powderu je najsylnejsi co zanecha 

poriadnu ranu jak letecka puma  

Beminsk reaguje: 

15.12.2007 (00:44)X 

No klasický fashe máš s hliníkem, ale na tyhlety teoreticko - praktické věci se radši mrkni 
na Pyroforu, kdy se o tom diskutuje. 

 

Velmi výmluvná součást diskuzí od přispěvatelů, kteří se sami stali obětí svých 

zájmů (zdroj kattarit.web36): 

                                                 
36 Diskuze [online]. Praha, 2008, 2008-06-10 [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: www.kattarit.web 

http://www.pyrotecnickyfilip.estranky.cz/
mailto:ulmin88@seznam.cz
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj?strana=9
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj/vzkaz/20537876
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj?strana=9
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj?strana=9
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj/vzkaz/20510692
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/hxsusnjr9mmak43au014xdva34oxcj?strana=9


61 

 

 „Bylo dva týdny po mých 17. narozeninách asi 2,5 g čistých 

dokonale suchých krystalů ACP jsem dal do třecí misky a rozdrtil na prach, ale pak jsem si 

všiml jednoho odolávajícího krystalu a pořádně zabral...PUK..ííííííí (to íííí slyším dodnes 

a budu ho slyšet až do smrti - poškození vnitřního ucha) nic jsem neviděl, zamrkal jsem, 

stále jsem nic neviděl, zkusil jsem ruce a hlásily se jen 3 prsty na pravé. Začal jsem hrozně 

sprostě nadávat. Ucítil jsem, jak mi něco teče po odličeji, vzpoměl jsem si na válečnou knihu 

kde po výbuchu jednomu vojákovi vytekly oči na obličej. Tak to by bylo... po paměti jsem 

vyšel ven abych zemřel na krásném trávníku u našeho domu pod širým nebem. Naštěstí 

(tehdy jsem si to nemyslel) si mě všimli sousedi a proti mé vůli mi zastavili krvácení. Pak 

přijela sanitka a odvezla mě do nemocnice a odtud vrtulníkem do Brna. Kde mě sešili 

doslova z cárů, dokonce mi zašili i oči takže normálně vidím, jen malíček s částí pravé dlaně 

našli až za dva týdny takže mi chybí.“ 

3.2.5.6 Kazuistika 

Tento případ poukazuje na dalšího mladistvého výrobce improvizovaných výbušnin. 

Toto je upravený přepis z ohledání místa činu jedné typické kauzy: 

„Dnešního dne byla výjezdová skupina vyslána na místo výbuchu neznámé látky do 

obce K. čp.xx okr. B. Při příjezdu na místo bylo zjištěno: v řadovém domku v obci K. čp.xx, 

byli již přítomni policisté OOP. Provedeným ohledáním místa činu technikem bylo zjištěno, 

že na poličce nad pracovním stolkem v dětském pokoji, kde došlo k výbuchu a zranění 

nezletilého JK, se ještě nachází igelitový sáček o rozměrech 4x5cm s bílou krystalickou 

látkou. Obdobný ale prázdný se nachází v odpadkovém koši. Na podlaze pokoje jsou 

roztříštěné střepy ze skla na stolku, zbytky papíru, pokroucené nůžky, cákance od krve, kusy 

lidské tkáně. Pyrotechnik s pomocí kleští odstupné manipulace zajistil igelitový sáček 

s neznámou krystalickou látkou, který přenesl před obytný dům na bezpečné a vzdálené 

místo, kde bylo provedeno odebrání vzorků na zkoušku ohněm, pádovou zkoušku 

a na expertizu. Zkouškou ohněm látka vzbuchla, zkouškou pádovou kladivem látka třaskla. 

Odebraný vzorek na expertizu zajištěn ve zkumavce. Zbytek látky zničen výbuchem 

s použitím ČaROz60 na bezpečném místě.“  
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Obr. 22 Snímek z podobné kauzy, kdy šestnáctiletý chlapec přišel o ruku. Vyráběl petardu plněnou 
HMTD, s elektrickou iniciací vláknem žárovky. 

 

Obrázek 23 Podomácku vyrobená pyrotechnická slož zahořela v dětském pokoji 
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Obr. 24: Foto z případu výrobce pyrotechnické slože, jíž poté hodlal využít při sportovním utkání 

 

Obr. 25: Chemické vybavení nalezené v bytě při policejní domovní prohlídce 
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Ve všech případech spojených s mládeží je třeba se ptát, kde v tu chvíli byli rodiče, 

nebo jak asi rodiče kontrolují pokoj svého dítěte? Jak tráví děti volný čas? Tyto kauzy 

nejsou způsobeny nahodilým epizodním činem, ale bývají důsledkem právě soustavnějšího 

zájmu, který by pozorný rodič mohl odhalit. 

 Indicie, které by mohly vést rodiče k podezření z takové činnosti jsou: 

1. Výskyt chemikálií (prekursorů) v domácnosti (koncentrované kyseliny, silné 

peroxidy, hnojiva (dusičnany) v krystalické podobě, pevný líh, celuloid, 

práškové kovy) 

2. Častější výskyt zničeného oblečení, nábytku a drobné poleptání či popálení 

a neobvyklé zabarvení rukou dítěte. 

3. Občasný zápach chemického charakteru v bytě a nebytových prostorech 

4. Zbytky po zábavní pyrotechnice, drátky, papírové tubusy, krabičky a sklenice 

s neznámým obsahem 

5. Zájem o chemické pokusy a chemické technologie, výskyt chemického 

nádobí a náčiní v domácnosti 

6. Literatura a internetové zdroje k výrobě v dosahu 

7. Dostatek volného času dítěte, kdy není pod kontrolou a absence jiných 

prospěšných organizovaných zájmových činností 

  



 

3.3 Instruktážní prezentace

Instruktážní prezentace je určen

na děti a mládež. Je koncipován

relativně stručné, nebo mohou 

metodik prevence použít informace 

se připravit. 
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Instruktážní prezentace 

Instruktážní prezentace je určena jako didaktický nástroj k preventivnímu působení

mládež. Je koncipována jako vodítko, proto obsahuje informace

mohou vyvolávat mezi mládeží otázky. Pro tyto 

metodik prevence použít informace z předchozích kapitol a na ty

Snímek Instruktážní prezentace 1 

 

Snímek Instruktážní prezentace 2 

preventivnímu působení 

informace, které jsou 

to případy má možnost 

tyto případné otázky 

 

 



 

66 

Snímek Instruktážní prezentace 3 

Snímek Instruktážní prezentace 4 

Snímek Instruktážní prezentace 5 
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Snímek Instruktážní prezentace 6 

Snímek Instruktážní prezentace 7 

Snímek Instruktážní prezentace 8 
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Snímek Instruktážní prezentace 9 

Snímek Instruktážní prezentace 10 

Snímek Instruktážní prezentace 11 
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Snímek Instruktážní prezentace 12 

 

Snímek Instruktážní prezentace 13 

 

Snímek Instruktážní prezentace 14 
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Snímek Instruktážní prezentace 15 

Snímek Instruktážní prezentace 16 

Snímek Instruktážní prezentace 17 
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Snímek Instruktážní prezentace 18 

Snímek Instruktážní prezentace 19 

Snímek Instruktážní prezentace 20 
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Snímek Instruktážní prezentace 21 

Snímek Instruktážní prezentace 22 
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Závěr 

Tato práce si klade za úkol přiblížit problematiku zneužívání pyrotechniky v České 

republice. V mezinárodním kontextu existují i závažnější kauzy, kde pyrotechnika hraje 

svou roli. Jedná se o teroristické útoky, nebo ozbrojené konflikty. Příčinami těchto 

katastrofických událostí a jejich dopady se zabývají obsáhlé práce a studie akademických 

veličin z oblasti sociologie a politologie. Zabývají se jimi i tajné služby. Proto jsem záměrně 

nezmiňoval tyto závažné skutečnosti, ačkoliv podrobnosti a možnosti použití pyrotechniky 

jsou podobné jako při individuálním zneužití v malém měřítku. Dále je nutné konstatovat, že 

cílem nebylo někoho strašit, nebo vyvolávat přílišné obavy. Fenomén pyrotechniky bude 

s námi navždy přítomen, jako každý jiný lidský vynález. Pravděpodobně nebude v našich 

silách úplně zamezit jeho zneužívání. Co však je v našich silách a kde shledáváme obrovské 

rezervy, je prevence a zejména výchova dětí a mládeže. V moderní konzumní společnosti je 

bohužel stále méně času na výchovu, rodiče tráví s dětmi stále méně času. Dalším 

problémem je i volnější pojetí vztahů v rodině. Podle studie, která proběhla v roce 2009 

na Ústavu práce a sociálních věcí, 22% rodičů vychovává děti do 15 let bez partnera, 

přičemž tento rodič je zároveň samoživitel. Skutečnost potvrzuje i statistika Národního 

statistického úřadu z roku 2013, kde při posledním sčítání lidu vyšlo najevo, že každou 

pátou rodinu tvoří pouze rodič + dítě (děti). V těchto neúplných rodinách a v rodinách, kde 

si děti své zájmy organizují samy, se právě nejvíce dějí ony kauzy, které popisuji v této 

práci. Statistiky v tomto směru bohužel neexistují, ale případy, kdy se zranily děti či 

mladiství si jsou velmi podobné. Například typický delikvent na úseku experimentální 

improvizované výroby výbušnin je mladistvý, mužského pohlaví, pokud žije jen s jedním 

rodičem, tak s matkou samoživitelkou. Pokud je rodina kompletní, rodiče jsou velmi 

zaneprázdněni zaměstnáním. Počítače a internet je jeho hobby, technické nadání víceméně 

přítomno. Sociální status rodiny tedy v tomto typu rizikového chování mládeže nemá vliv. 

Podle kauz které se staly s účastí mládeže a nebyly jen nahodilými nehodami, je určujícím 

faktorem množství volného neorganizovaného času, které mládež konzumuje.  

Rád si vzpomenu na jedno ze setkání, kdy jsem mohl mluvit jak s matkou, tak s jejím 

synem, podle matky adeptem na pyrotechnika. Jestli bych prý nepoužil své autority 

a nedomluvil synovi, že má podivné(!) zájmy. Během rozhovoru jsem zjistil, že paní pracuje 

ve školství, vychovává syna sama, syn končí první ročník střední školy s průměrným 

prospěchem. Nejdříve se syn viditelně za matku styděl (proč mu to jen dělá!?), avšak když 
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jsem s ním mohl mluvit v soukromí, viditelně okřál. Během další chvíle ze sebe sypal 

vědomosti odborného charakteru z oblasti výbušnin a munice v takovém množství 

a s relevancí, která mě naprosto zaskočila. Ukázalo se, že jako jedináček je ve svém pokoji 

stále sám, a bádá po internetu i v literatuře nad historií válečných událostí a je veliký fanda 

do literatury faktu. Má doma i nějaké exponáty, které koupil v armyshopu a e-bayi. 

Samozřejmě že jsem jej poučil a vybavil radami a hlavně varoval. Pokusil jsem se krotit 

jeho nadšení, když mi vyprávěl, co by se dalo všechno dělat, kdyby měl detektor, na který si 

šetří. Zároveň mě však napadla otázka, proč inteligentní kluk s takovými technickými 

vědomostmi nestuduje nějakou přiměřenou technickou školu, ale ekonomické liceum, které 

ho nebaví. Protože si to maminka přála (učí tam), s otcem se nestýkají. 

Na tomto příkladu bych chtěl ukázat, že je možná i přítomen další faktor, který 

nahrává k zbytečnému rizikovému chování tohoto typu. Myslím si, že existuje do jisté míry 

plýtvání s technickým nadáním mládeže, které by mohlo být rozvíjeno při jiných užitečných 

aktivitách. Bohužel mnozí nedostanou šanci, protože učební obory a střední školy 

technického charakteru nejsou v módě ani mezi mládeží, ani mezi rodiči. Co když je to 

i nedostatek technické seberealizace, která vede k těmto jevům? Během mého studia 

na Pedagogické fakultě UK jsem objevil projekt Edutopia, nadace, kterou založil v USA 

George Lucas, známý režisér a producent. Tento pedagogický projekt motivuje děti 

následovat svoje zájmy a nadání už od předškolního věku po následujících 12 tříd. 

Podporuje mládež v aktivitách, které je plynule nasměrují na jejich příští zaměstnání 

a studium. V projektu Edutopia existuje mnoho možností jak se realizovat, od výtvarných 

směrů až po techniku, důraz je kladen na tzv. sociálně-emoční učení a přístup k nejnovějším 

technologiím. Jsem přesvědčen, že kdyby náš hoch mohl rozvíjet svoje technické nadání 

v podobné škole, a ta ho spolu s rodiči řádně motivovala, možná by dnes studoval nějaký 

technický obor se zaujetím, které dnes věnuje pokoutně pyrotechnice.  

Když jsem sbíral materiály k této práci, všiml jsem si, že mnoho kauz je si 

podobných jak věkem účastníků, tak přítomnými okolnostmi. Nejtragičtější kauzy se dějí 

s dětmi a mladistvými, kteří teprve objevují svět. Proto bych nerad, kdyby se zrovna tato 

práce stala inspirací nějakému dítěti k experimentování s výbušninami. Z toho důvodu jsem 

preventivní materiály rozvrhl na dvě části. První, podrobnější teoretická i praktická část je 

věnována dospělým. Instruktážní prezentaci pak lze používat ke sdílení i s dětmi 

a mladistvými.  
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