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Odborný institut speciální techniky při Poličských strojírnách - je pověřen dle ustanovení 

platného zákona o výbušninách Českým báňským úřadem výukou osob ke zkoušce pro získání 

odborné způsobilosti - střelmistr, technický vedoucí odstřelu a pyrotechnik. 

Odborný institut speciální techniky v Poličce je moderní školicí středisko na řádné úrovni s 

vytvořenými podmínkami pro teoretickou a praktickou výuku a lektorským sborem složeným z 

odborníků z tohoto oboru schváleným Českým báňským úřadem pro řádnou přípravu výše 

uvedených specialistů. Jako jediné školicí středisko v ČR provádí odbornou přípravu všech 

odborností a specializací pro práce s výbušninami. 

 

Základní PYROTECHNICKÝ KURZ 

 

Cílem základního pyrotechnického kurzu je získání „odborné způsobilosti pro práci 

s výbušninami“. Jeho absolvování je jedním ze základních předpokladů k přihlášení do kurzu 

k získání odborné způsobilosti "PYROTECHNIK". Kurz je dle § 34 - § 36 zák. ČNR č. 61/1988 

Sb. ve znění pozdějších novel a dle § 3 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 pořádán v rozsahu 80 

vyučovacích hodin ve dvou týdenních soustředěních. 

 

Odborná způsobilost " PYROTECHNIK"  

Cílem kurzu je získání „odborné způsobilosti "PYROTECHNIK“ pro ničení a zneškodňování 

výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby. 

Kurz je dle § 34 - § 36 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. a dle §3 a § 4 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 ve 

znění novel pořádán v rozsahu 170 vyučovacích hodin ve čtyřech týdenních soustředěních. 

 

Doškolovací PYROTECHNICKÝ KURZ 

Cílem kurzu je umožnit držitelům platného pyrotechnického průkazu, kteří neprováděli po dobu 

delší než 2 roky ničení nebo zneškodňování výbušnin, splnění podmínky pro prodloužení 

platnosti pyrotechnického průkazu dle § 6 Vyhlášky ČBÚ č. 327/92 Sb. 

 

STŘELMISTROVSKÝ KURZ S ODBORNOSTÍ 

 povrchové dobývání 

 stavební práce a destrukce 

 rozšíření stávajícího střelmistrovského průkazu o některou z odborností 

 vrtné a geofyzikální práce 

 zvláštní druhy prací s uvedením specializace 

Cílem kurzu je teoretická a praktická výuka uchazečů o střelmistrovské oprávnění dle 

§34 - §36 zák. ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění novel a dle § 40 a § 42 Vyhlášky ČBÚ č. 72 / 

1988 Sb. Ve znění Vyhlášky ČBÚ č.173/1992 v rozsahu 100 hodin ve třech týdenních 

soustředěních. 

 

PYROTECHNICKÁ PREVENCE 

Vzhledem k častějšímu použití výbušnin a nástražných systémů při trestných činech je cílem 

tohoto kurzu vybavit příslušníky městské policie a bezpečnostních agentur základními 

znalostmi v oboru výbušnin. A dále příprava na prohlídky objektů, kanceláří, automobilů, 

poštovních a listovních zásilek z hlediska podezření na použití výbušnin a činnost postupu při 

zajištění nebezpečného prostoru nebo podezřelých předmětů. Součástí výuky jsou i praktické 

ukázky účinků výbušnin a jejich ničení na trhací jámě. Závěrem kurzu je provedení 

přezkoušení zkušební komisí ze získaných znalostí a účastníku je vystaveno „Osvědčení o 

absolvování kurzu Pyrotechnická prevence“. 


