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Pojem 

„pyrotechnický průzkum“ 

Pyrotechnickým průzkumem se rozumí:  

 

1. vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, 

případně jejich vyzvednutí, nebo 

 

2. dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, 

a identifikace nalezené munice, střeliva nebo výbušnin. 

   (§ 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb.) 
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Pyrotechnický průzkum - legislativa 

  
           Provádění pyrotechnického průzkumu se jako koncesovaná živnost 

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

pouze osoba (fyzická nebo právnická), která má pro uvedenou činnost 

živnostenské oprávnění (udělení koncese).   

 

           Upravuje jej zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

(zejména novela – zákon č. 228/2003 Sb.). Smyslem novely bylo 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.).  

  

           Usnesením vlády České republiky č. 350/1997 bylo uloženo 

přednostům okresních úřadů Česká Lípa, Mladá Boleslav a Nymburk zajistit, 

aby místně příslušné stavební úřady při povolování staveb a v částečně 

pyrotechnicky asanovaném území stanovily stavebníkovi jako podmínku 

stavebního povolení provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu. 
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Pyrotechnický průzkum – kdo rozhoduje 

  

          Dle ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) lze jen obecně vyvodit 

společnou zásadu jak pro stavební úřady tak i pro stavebníka - tj. ochrana veřejných zájmů. 

 

          Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob 

nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a 

sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty (§ 132).  

 

          Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na 

zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku 

atd. (§152). 

 

           Rozhodnutí k provedení pyrotechnického průzkumu je tedy oprávněním stavebního 

úřadu (případně i investora) v rámci územního řízení v souladu s platnou právní úpravou. 
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Úloha Pyrotechnické služby Policie ČR 

  

         Pyrotechnická služba Policie ČR tedy není 

kompetentním ani oprávněným subjektem k vyjádření 

ohledně nutnosti provedení či neprovedení 

pyrotechnického průzkumu, které by bylo závazným 

podkladem pro územní řízení. 

 

         Obecně lze konstatovat, že nálezy nevybuchlé 

munice při výkopových pracích nejsou nijak výjimečné 

na celém území státu. Některé lokality jsou 

samozřejmě v důsledku válečných operací 

kontaminovány více než ostatní. Bez provedení 

pyrotechnického průzkumu tedy nelze s určitostí 

stanovit pravděpodobnost nálezu munice v určité 

lokalitě. 
 

Pyrotechnická služba Policie ČR a pyrotechnický průzkum            kpt. Bc. Jaroslav Svoboda 



26.11.2013 

6 

Úloha Pyrotechnické služby Policie ČR 

  

  V každém případě je vždy vhodné s rizikem nálezu nevybuchlé munice při zemních 

pracích počítat a o možném nebezpečí informovat všechny zúčastněné osoby a poučit je o 

opatřeních v případě nálezu nebezpečného či neznámého předmětu. Pro všechny nálezy 

potencionálně nebezpečných předmětů platí základní pravidlo předmětu se vůbec nedotýkat ani 

s ním nijak nemanipulovat (tedy ihned přerušit veškeré práce, pokud je např. na lžíci bagru, 

nesnažit se ho položit na zem či někam přemístit apod.) a ihned přivolat Policii ČR. Důležité je 

také zajistit, aby se k němu nepřiblížila ani jiná osoba. Porušení těchto zásah může vést k 

ohrožení života nebo zdraví osob. 
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 V případě nálezu munice či jejích komponentů při prováděném pyrotechnickém 

průzkumu, je rovněž třeba vyrozumět příslušnou součást Policie ČR (nejlépe linka 158), a ta již 

provede vyrozumění Pyrotechnické služby Policie ČR. 

 

 Pyrotechnická služba Policie ČR poté již zajišťuje samostatně, nebo v součinnosti s 

ostatními složkami IZS veškerá opatření, směřující k ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel a 

ke zneškodnění nalezené munice.  


