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více jak 30 let se pohybujeme v oblasti výzbroje, munice a pøedevším v pyrotechnice
absolventství Univerzity Obrany, katedra Ženijní, obor Vojenské pozemní stavby
dlouholetá praxe u armády a policie
úèast na vojenských misích UNPROFOR 1992 a IFOR 1996 - území bývalé Jugoslávie
spolupráce na pyrotechnické asanaci bývalého vojenského prostoru RALSKO
èinnost u Ochranné služby Policie ÈR - pyrotechnická ochrana
10ti letá praxe pøi provìøování podezøelých pøedmìtù a likvidaci nástražných
výbušných systémù u útvaru s celorepublikovou pùsobností
v roce 2012 spolupráce pøi pyrotechnickém prùzkumu a asanace vojenské letecké
støelnice v Království Saudské Arábie

provádíme:

pyrotechnické prùzkumy
pyrotechnickou ochranu
pøednášky, besedy, školení
znaleckou èinnost

V souèasné dobì pùsobíme pøedevším
v Praze a Støedoèeském kraji.
Po domluvì však kdekoliv v ÈR.
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Pyrotechnický prùzkum
Pyrotechnický prùzkum provádíme pøedevším pro fyzické osoby - majitele pozemkù.
Úèelem tohoto prùzkumu je potvrdit, nebo vylouèit výskyt munice, výbušnin, zbraní apod.
Výhodou tohoto prùzkumu je i lokalizace a vyzvednutí všech ostatních kovových anomálií - ekologické hledisko.
Obecnì lze konstatovat, že nálezy nevybuchlé munice pøi výkopových pracích
nejsou nijak vyjímeèné na celém území státu. Nìkteré lokality jsou samozøejmì
v dùsledku váleèných operací kontaminovány více než ostatní.
Bez provedení pyrotechnického prùzkumu tedy nelze s urèitostí stanovit
pravdìpodobnost nálezu munice v urèené lokalitì.
Pyrotechnická služba Policie ÈR

Jsme zde pro ty, které zajímá
co se skrývá na jejich pozemku.
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Pyrotechnická ochrana
Zneužívání výbušnin /munice/ je jedním z trendù dnešní doby a tento trend není v Èeské republice zanedbatelný.
Je zpravidla spojený s konkurenèním bojem, vymáháním, vydíráním, vyhrožováním, pojišovacími podvody, psychicky
narušenými osobnostmi, vyøizovaním osobních úètù a v neposlední øadì je potøeba zmínit i terorismus.

Rozumnìjší je tìmto událostem
pøedcházet, nežli pozdìji litovat.
Øešení se nabízí provedením seznámení s danou problematikou formou od jednoduchých diskuzí, pøednášek, besed,
nasmìrování, pøes provedení provìøení vašeho zajištìní bezpeènosti, posouzení schopnosti vašich bezpeènostních
agentur až po zpracování auditù k plnì funkènímu systému pyrotechnické ochrany, vèetnì odpovídajícího návrhu
øešení a realizace potøebného technického vybavení.

Pyrotechnická ochrana znamená
ochrana zdraví, životù a majetku.
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Pøednášky, besedy

Nabídka je vhodná pro širokou veøejnost,
mládež, studující v pøíbuzných oborech,
orgány státní správy, firmy, pracovníky
firemních podatelen, pro pracovníky ve
stavebnictví, bezpeènostn?firmy, V.I.P.
a dalš?.

základní témata:
preventivní pøednáška pro mládež
preventivní pøednáška pro dospìlé
pyrotechnický prùzkum v ÈR
pyrotechnická ochrana
výbušniny
munice - nálezy
letecké bomby - bombardování
ženijní miny - celosvìtový problém
ohòostroje - zábavná pyrotechnika
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Školení, výuka
Pøipravíme vás na vykonání zkoušky k získání ZBROJNÍHO PRÙKAZU skupiny “F”
“k provádìní pyrotechnického prùzkumu".
Základem této pøípravy je teorie dané problematiky, seznámení s danou legislativou, teoretická
a praktická znalost munice vyskytující se na uzemí ÈR, identifikace, manipulace, praktické
použití detektorù k vyhledávání munice a zkušenosti z praxe provádìní pyrotechnických
prùzkumù v ÈR.
Podle vašich znalostí, zkušeností a schopností pøipravíme vhodný individuální studijní plán
s cílem úspìšného zvládnutí této zkoušky.

Tento program není vhodný pro zájemce,
kteøí ve své praxi nepøišli do styku
s výbušninami, nebo municí.
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specializace:

§

pyrotechnika - munice - výbušniny
èinnosti:

konzultace - odborná vyjádøení - znalecké posudky
Úkol znalce pøi výkonu jeho funkce lze ve smyslu znaleckého slibu definovat následujícím
zpùsobem:
"Pøi dodržování právních pøedpisù, za využití všech svých vìdomostí musí znalec nestrannì
a srozumitelnì zprostøedkovat státnímu orgánu, organizaci, nebo obèanovi souèasný
stav poznání v daném oboru a jeho aplikaci na zkoumanou problematiku."
Znalecký posudek musí podávat pravdivý obraz zkoumané problematiky. Pravdou pøitom
rozumíme pravdivý, správný odraz skuteènosti v myšlen?; kritériem pravdivosti pak je praxe.
Pravda mus?b?t objektivn?, nez?visl? na vùli a pøání subjektu. Není vykonstruována podle
vùle a pøání lidí, ale je urèována obsahem odráženého objektu, nebo dìje, což také
podmiòuje její objektivismus.

