
Zábavní pyrotechnika může být nebezpečná 

S blížícím se koncem roku oslovují strážníci Městské policie Boskovice veřejnost, aby ji upozornili na 

problémy, které mohou vzniknout, při nesprávném používání zábavní pyrotechniky. Lidé totiž ročně 

způsobí nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešťastné události. 

Navíc konec roku si mnozí z nás nedovedou představit bez zábavní pyrotechniky. Jsou to výrobky 

obsahující různé chemické sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo vytvářejí zvukové či 

světelné efekty.    

Zvukových efektů docílíme hlavně petardami nebo dělobuchy, mezi světelné patří prskavky, světlice, 

světelné kaskády či přízemní rotující předměty. A protože zábavní pyrotechnika obsahuje 

okysličovadla (dusičnany, chlorečnany) a hořlaviny (uhlí, síru či práškové kovy – hořčík, hliník, 

železo, ale také např. cukry, plasty či pryskyřice), měli bychom dodržovat při manipulaci s ní alespoň 

základní zásady. Proč? Pyrotechnické výrobky v nesprávných rukou mohou způsobit i vážná zranění. 

Pravidla pro nákup pyrotechniky a rozdělení předmětů do kategorií 

Od roku 2015 platí nový zákon 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který 

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. 

Výrobce musí zařadit pyrotechnické výrobky do kategorií a to podle způsobu použití nebo podle jejich 

účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku.  

Zábavní pyrotechnika je rozdělena na kategorie F1, F2, F3 nebo F4 

 

Prodávající zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku: 

- 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1, 

- 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2,  

- 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti  

- Pyrotechnické výrobky kategorie F4 může prodávající prodat jinak zpřístupnit pouze osobám s 

odbornou způsobilostí. 
 

Městská policie dále sděluje 

 
V minulém týdnu strážníci Městské policie Boskovice zjistili výrobek kategorie F2 u 12 letého dítěte, 

která ho na ulici odpalovala. Následně strážníci ustanovili prodejce, která mu pyrotechnický výrobek 

prodala a celou věc oznámili České obchodní inspekci, která může za tento správní delikt uložit u 

fyzické osoby sankci do výše 500.000,-Kč a u právnické osoby do výše 5.000.000,-Kč. Další kontroly 

na nepoctivé prodejce budou pokračovat.  

Dále apelujeme na rodiče dětí, aby kontrolovali, zda si děti tyto nebezpečné předměty nezakoupily a 

nepoužívají je.  

V neposlední řadě apelujeme na všechny, co zábavní pyrotechniku používají, aby při jejím odpalování 

dbali zvýšené opatrnosti, předměty neodpalovaly v blízkosti zvířat a malých dětí (jsou na zvukové 

efekty obzvlášť citlivé) a dále v okolí nemocnic a domovů pro seniory.  

 

DĚKUJEME A PŘEJEME PŘÍJEMNÉ CHVÍLE BEZ NEHOD 

    

            

        STRÁŽNÍCI MP BOSKOVICE 


