Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy
o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 2. 2017 vydat podle § 44 odst. 3
písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Účel
Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při používání
pyrotechnických výrobků jako činnosti, která může v hlavním městě Praze narušit veřejný
pořádek a ohrozit bezpečnost, zdraví a majetek.
§2
Oblast působnosti
Tato vyhláška se nevztahuje na:
a) používání pyrotechnických výrobků, které jsou mimo oblast působnosti zákona
o pyrotechnice 1);
b) ohňostrojnou práci, která podléhá povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice 2);
c) pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo P2 3), pokud jsou používány k technickým
účelům, pro které byly vyrobeny;
d) pyrotechnické výrobky, které jsou používány:
1. podle zákona o pyrotechnice při vystavování na veletrzích, výstavách a předváděcích
akcích za účelem uvádění pyrotechnických výrobků na trh 4),
2. při záchranných akcích nebo jako signály v nouzi 5),
3. jako součást filmové nebo televizní produkce, je-li pro účely audiovizuální tvorby
příslušným silničním správním úřadem vydáno povolení podle právního předpisu
upravujícího výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací 6);
4. jako součást divadelního nebo hudebního představení na scénách, je-li k takovému účelu
použit pyrotechnický výrobek kategorie T17), který neprodukuje imise hluku; totéž platí
pro filmové nebo televizní produkce;
5. pro výcvikové nebo předváděcí účely ozbrojených sil České republiky, ozbrojených
bezpečnostních sborů České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky
nebo obecní policie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) §

2 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů
(zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 34 odst. 1 zákona o pyrotechnice.
3) § 4 odst. 2 zákona o pyrotechnice.
4) § 17 zákona o pyrotechnice.
5) Například § 39 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).
6) § 25 odst. 1, 2 a 6 písm. c) bod 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
7) § 4 odst. 2 zákona o pyrotechnice.

§3
Používání pyrotechnických výrobků
(1) Na území hlavního města Prahy je zakázáno odpalovat pyrotechnické výrobky jiné než
kategorie F1, F2, F3 nebo T1 8), případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II 9).
(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 nebo T1 10), případně kategorie 1, 2 nebo 3
anebo třídy I nebo II 11) lze odpalovat v době od 10:00 do 22:00 hodin, a to pouze na
místech uvedených v příloze k této vyhlášce. Omezení podle věty první neplatí pro dny 1.
ledna a 31. prosince.
(3) Odstavce 1 a 2 neplatí pro ohňostroje 12) a ohňostrojné práce 13), které smí provádět

jen osoba s odbornou způsobilostí nebo hospodářský subjekt podle zákona o pyrotechnice14).
(4) Odstavec 2 dále neplatí pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných
obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1 15),
případně kategorie 1 16).
§4
Ohňostroje a ohňostrojné práce
(1) Provedení ohňostroje 17) nebo ohňostrojné práce 18), která nepodléhá povolovací
povinnosti 19), je na území hlavního města Prahy zakázáno:
a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze 20),
b) na řece Vltavě, na ostrovech v jejím toku a na pozemcích sousedících s korytem
tohoto vodního toku, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry 21);
c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči 22) nebo od
domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením 23).
(2) Zákaz podle odstavce 1 neplatí pro dny 1. ledna, 1. května, 8. května, 15. května, 5.
července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 31. prosince.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) §

4 odst. 2 zákona o pyrotechnice.
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona
o pyrotechnice.
10) § 4 odst. 2 zákona o pyrotechnice.
11) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona o pyrotechnice.
12) § 32 odst. 1 zákona o pyrotechnice.
13) § 33 odst. 1 zákona o pyrotechnice.
14) § 32 odst. 4, § 33 odst. 3 a § 66 odst. 8 zákona o pyrotechnice.
15) § 4 odst. 2 zákona o pyrotechnice.
16) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona o pyrotechnice.
17) § 32 odst. 1 zákona o pyrotechnice.
18) § 33 odst. 1 zákona o pyrotechnice.
19) § 34 odst. 8 zákona o pyrotechnice.
20) § 2 nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.
21) § 44 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
22) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách),
ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon

§5
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů.
2. Obecně závazná vyhláška č. 11/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 42/1999
Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku při užívání pyrotechnických předmětů.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.
Adriana Krnáčová, v. r.
primátorka hlavního města Prahy

Petr Dolínek, v. r.
nám. primátorky hlavního města Prahy

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy
SEZNAM MÍST, KDE JE ODPALOVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
DOVOLENO PODLE § 3 odst. 2

MĚSTSKÁ ČÁST

KATASTR. ÚZEMÍ

MÍSTO

Praha 7

Bubeneč

Výstaviště Praha mezi
hlavním vchodem
a Křižíkovou fontánou

Praha 16

Radotín

•
•
•

areál Sokolovny
Radotín v ulici
Vykoukových
nám. Sv. Petra a Pavla
ulice K lázním

Praha 21

Újezd nad Lesy

multifunkční hřiště v ulici
Čentická
na pozemku parc. č. 1628/1
– minimálně
ve vzdálenosti 50 m od lesa

Praha 22

Uhříněves

areál Rychety v ulici K
Dálnici

Hájek u Uhříněvsi

pozemek parc. č. 231/3

Praha - Benice

Benice

ulice K Lipanům

Praha - Dubeč

Dubeč

pozemek parc. č. 1006/1
pozemek parc. č. 757/10

Praha - Kunratice

Kunratice

koupaliště Šeberák

Praha - Lochkov

Lochkov

sportovní areál - parc. č.
288/5 a dále
na přilehlém pozemku
parc. č. 764

Praha - Nedvězí

Nedvězí u Říčan

koupaliště Radhošť

Praha - Slivenec

Slivenec

Slivenec

