
 
 

Nebezpečí pyrotechnických výrobků 
 
 
Blíží se období Vánoc, což pro většinu z nás znamená svátky klidu, osobní pohody a zábavy 

spojené s oslavou Nového roku. S blížícím se koncem roku dochází rovněž k intenzivnímu nákupu 
zábavné pyrotechniky. O tom, že pyrotechnika je nebezpečná a může i zabíjet, určitě většina z nás již 
slyšela. Největší nebezpečí přitom i nadále představují podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky, 
které jsou častou příčinou vážných poranění. 

Pyrotechnické výrobky dnes můžeme nakoupit v nejrůznějších obchodech, stáncích a na tržnicích. 
Jsou rozděleny do několika tříd nebezpečnosti, přičemž třída nebezpečnosti musí být na obalu výrobku 
označena. 

 
 Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti lze nakoupit ve většině obchodů a stánků.  Jedná se 

především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Tyto výrobky se 
mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat.  

 
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se smí prodávat pouze osobám starším 18 let a 

navíc pouze v pevných (kamenných) obchodech. Nesmí se používat v blízkosti nemocnic, ozdravoven, 
škol, domovů důchodců atd. Do uvedené třídy můžeme zařadit minivýbušky, rakety, petardy, dýmovnice, 
barevné dýmy a další.  

 
Pro prodej pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti je zapotřebí při koupi předložit 

průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad a patří sem např. dělové rány, různé 
druhy raket. Pro  výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení 
a realizaci je třeba zpracovat projekt, který schválí Český báňský úřad. 

 
Pro vlastní bezpečnost je nutné kupovat a používat pouze výrobky s návodem výrobce v českém 

jazyce, který upravuje základní zásady bezpečné manipulace. Používání pyrotechniky v bytech a 
uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno. Pyrotechnické výrobky především vyšších tříd 
nebezpečnosti musí být uskladněny mimo dosah dětí.  

Pro všechny třídy nebezpečnosti platí: “Zábavnou pyrotechniku používejte tak, aby nedocházelo 
k ohrožení zdraví a majetku nejen Vašeho, ale i dalších osob. S výrobky manipulujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých předmětů, stavebních objektů, zaparkovaných aut nebo stromů. Při použití vždy 
dodržujte bezpečnostní pravidla. Neopatrná manipulace se zábavnou pyrotechnikou může vést k vážným 
zraněním nebo požárům.“  

Období používání pyrotechnických výrobků je obdobím traumatu také pro naše zvířecí miláčky. 
Na tuto skutečnost je nutné pamatovat a věnovat jim zvýšenou péči.   
 
Několik rad na závěr: 

- při nákupu se vyhýbejte „pochybným“ prodejcům 
- výrobky kupujte  jen v původním balení výrobce, s označením  třídy nebezpečnosti 
- manipulujte s výrobky  podle návodu 
- po nákupu uschovejte pyrotechniku v chladnu a v suchu, nikdy ne v blízkostí topení, kamen nebo 

jiných zdrojů tepla 
- uchovávejte pyrotechnické výrobky mimo dosah dětí 
- nepoužívejte podomácky vyrobenou a neschválenou pyrotechniku 
- nemiřte na sebe ani na ostatní 
- nepoužívejte pyrotechnické výrobky pod vlivem alkoholu 
- nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na ně 
- dodržujte bezpečnostní pravidla  
- výrobky likvidujte podle návodu výrobce 

 
Příště: další nebezpečí v zimním období  


