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Pyrotechnická služba

Jako útvar s celostátní působností, byla zřízena nařízením Ministerstva vnitra č. 67 ze dne

15. prosince 2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností.

Pyrotechnická služba Policie České republiky zahájila svoji činnost dnem 1. března 2009 a je

výkonným útvarem Policie ČR s celorepublikovou působností, který je gesčním pracovištěm pro

oblast pyrotechnických činností.
Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména odborné úkony na úseku nálezu munice,

nástražných výbušných systémů a znalecké činnosti v oboru střelivo a výbušniny s rozsahem

znaleckého oprávnění pyrotechnika, munice, výbušniny.

V rámci své činnosti plní Pyrotechnická služba Policie ČR také úkoly spojené s metodickým
řízením a profesním vzděláváním všech policejních pyrotechniků a ostatních příslušníků Policie ČR
a pracovníků vybraných orgánů veřejné správy, analytickou a legislativní činností, řešením
problematiky technických a ochranných prostředků a technickým rozvojem zaměřeným na

aplikaci poznatků vědy a techniky v praktickém výkonu pyrotechnických činností. Nedílnou
součástí výkonu činnosti Pyrotechnické služby Policie ČR je spolupráce s Integrovaným
záchranným systémem a preventivní činnost.

Zástupci Pyrotechnické služby Policie ČR se pravidelně setkávají se svými kolegy zejména v

rámci seminářů organizovaných Europolem a Cepolem
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Počty výjezdů Pyrotechnické služby
v roce 2012

Praha

159
Olomouc

91

Brno

390
České Bud.

247

Frýdek-Místek

347

Milovice

345

Teplice

280

STJ Ralsko

129

Odbor nástražných výbušných systémů

celkem 250 výjezdů

Odbor munice

celkem 1738 výjezdů
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• výjezdy k nálezům munice
• bezpečnostní opatření při nálezech munice
• ničení nalezené munice
• spolupráce s jinými útvary při domovních prohlídkách
• expertizní zkoumání v oboru pyrotechniky
• zajištění pyrotechnické ochrany při bezpečnostních akcích

Předměty byly za dodržení zásad bezpečné 
manipulace podrobeny RTG snímkování.

Mezi 

dělostřeleckými 
granáty z 2. sv. 
války byly nalezeny 
předměty s názvy 
bojových 
chemických látek 
CLARK I, LEWISIT, 

KYANOVODÍK a 
DIFOSGEN. 

Pomocí mobilního 
rentgenového 
zařízení bylo na 
místě zjištěno, že 
uvnitř se nachází 
nádobky, 
pravděpodobně 
skleněné, s 
obsahem neznámé 
látky.  Iniciátory 
nezjištěny.



Odbor munice

Nález přibližně 800 kg dělostřelecké munice ve sběrně kovošrotu.

Nález průmyslové trhaviny PERMONEX 
s několika elektrickými iniciátory při domovní prohlídce.
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• výjezdy k nálezům munice
• bezpečnostní opatření při nálezech munice
• ničení nalezené munice
• spolupráce s jinými útvary při domovních prohlídkách
• expertizní zkoumání v oboru pyrotechniky
• zajištění pyrotechnické ochrany při bezpečnostních akcích

Nález letecké pumy z 2. světové války při výkopových pracích.



Odbor nástražných výbušných systémů (NVS)

Nález 30g ACP 
(acetonperoxidu), 

při likvidaci varny. 

Bezpečná likvidace 30 g ACP.

Převoz nálezu na místo 

bezpečné likvidace za 

doprovodu vozidla HZS.
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• výjezdy k nálezům NVS, podezřelých předmětů nebo na
anonymní oznámení
• ničení NVS
• spolupráce s jinými útvary při domovních prohlídkách

• expertizní zkoumání v oboru pyrotechniky

• zajištění pyrotechnické ochrany při bezpečnostních akcích

Před převozem NVS nebo 

jiných nebezpečných 

předmětů na místo 

likvidace probíhá pečlivé 

plánování trasy přesunu.



Odbor nástražných výbušných systémů (NVS)

V bezpečném prostoru při nasazení rušícího zařízení, 

mobilního RTG, robota a za součinnosti hasičů bylo zjištěno, 

že se jedná o zdařilou atrapu NVS. Celkem 5 plastových 

válečků s kabely napojenými do digitálního přístroje. 
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Převoz podezřelého předmětu  v přepravním 

kontejneru k likvidaci.

Pyrotechnik v ochranném obleku přenáší 

podezřelý předměte pomocí tyče odstupné 

manipulace.

Vymezení bezpečného prostoru a uzávěra 

rušné křižovatky.

Atrapa NVS položená na semaforu.




