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Provozovatel BZ/BP Činnost 

Hlavní činnosti významné z hlediska 
bezpečnosti 

Austin Detonator Jasenice BZ 
výrobní a obchodní firma vyrábějící 
a obchodující s rozbuškami pro trhací práce 

doprava, přeprava, skladování, úprava surovin, 
vlastní výroba výbušnin a jejich zpracování do 
konečného produktu 

Austin Detonator Manerov BZ 
skladování výbušnin Skladování výbušnin a manipulace s nimi - 

nakládka a vykládka výbušnin, uskladnění 

Austin Powder Hněvkovice BZ 
skladování výbušnin Nakládka a vykládka výbušnin, manipulace 

s nimi, skladování výbušnin 

Austin Powder Manerov BZ 
skladování výbušnin Nakládka a vykládka výbušnin, manipulace 

s nimi, skladování výbušnin 

Austin Powder Service Psáry BZ 
skladování výbušnin Nakládka a vykládka výbušnin, manipulace 

s nimi, skladování výbušnin 

D-TECHNIK BP 

široký rozsah výrobních a obchodních 
činností v oblasti pyrotechniky, především 
však výrobu, ničení, zneškodňování, 
zpracování, nákup a prodej výbušnin. Mezi 
další činnosti patří, provozování střelnic, 
výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, 
prodej, uschovávání, znehodnocování 
a ničení zbraní a střeliva, výroba plastových 
výrobků 

výroba, doprava, přeprava a skladování 
výbušnin 

EXPLOSIA Krmelín BZ 

Skladování a expedice výbušnin a střelivin skladování a manipulace s výbušným 
materiálem, navážení výbušného materiálu ke 
skladování, vyskladňování na kamion 
vnitropodniková přeprava 

EXPLOSIA Lužná BZ 

Skladování a expedice výbušnin a střelivin skladování a manipulace s výbušným 
materiálem, navážení výbušného materiálu ke 
skladování, vyskladňování na kamion 
vnitropodniková přeprava 

EXPLOSIA Semtín BZ 

Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení, 
zneškodňování, nákup a prodej výbušnin; 
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, 
nákup, prodej, půjčování, uschovávání, 
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva 

chemické reakce, fyzikální úpravy textury 
výbušné hmoty, finalizace výbušnin do finálních 
výrobků, plnění do obalů 

EXPLOSIVE Service BZ 

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, 
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 
výbušnin, znehodnocování a delaborace 
munice, skladování výbušnin, skladování 
zbraní a střeliva, skladování munice 

Převážení palet s výbušninami, střelivem nebo 
municí pomocí ručního paletovacího vozíků, 
manipulace s paletami s výbušninami, střelivem 
nebo municí pomocí vysokozdvižného vozíku, 
výroba a zpracování výbušnin, delaborace 
střeliva nebo munice, vnitropodniková doprava 
výbušnin, střeliva nebo munice 

Indet, nyní Kayaku BZ 

výroba pyrotechnických složí 
a pyrotechnických výrobků 

proces výroby a ničení nestandardních 
pyrotechnických složí a výrobků; 
manipulace, balení a skladování hotových 
výrobků, 
nakládka, vykládka a přeprava mezi sklady, 
výrobními budovami a v budovách 

JARO BZ 

Skladování zbraní a munice (malorážové i 
velkorážové) v originálních obalech 

doprava palety s municí v areálu na vykládkové 
místo ve skladu, manipulace s ručním vozíkem 
a vyvážení munice, skladování munice 
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SellierBellot Vlašim BZ 

výzkum, výroba, vývoj a prodej střeliva, 
speciální techniky, nářadí a měřidel, plnících 
a dalších speciálních strojů; vyrábí širokou 
škálu pistolových, kulových a brokových 
nábojů pro lov a sport 

skladování výbušnin včetně manipulace, 
doprava výbušnin do areálu, výroba třaskavin 
a třaskavých složí, výroba zápalek, rozsýpání 
třaskavých složí, přenášení složí, doprava 
zápalek, přenášení, uskladňování, vyskladňování 
složí, zápalek, přesýpání složí, prosévání 
bezdýmného prachu, nasýpání slože, doplňování 
bezdýmného prachu a zápalek do zásobníků 
zařízení, udržování čistoty zařízení od úprašků 
nebo vypadlých zápalek, přeprava, ničení 
výbušnin 

SSE Explo Tuchořice BZ 

nákup a prodej výbušnin, výzkum, vývoj, 
výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, 
nákup a prodej výbušnin, provádění trhacích 
a ohňostrojných prací 

Vykládka/Skladování/Nakládka výbušin, plnění 
nabíjecího vozu 

STV Group Hajniště BZ 

vývoj, výroba, skladování, nákup a prodej 
zbraní a střeliva, výbušnin - zpracování a 
laborace výbušnin, ekologická likvidace 
střeliva (delaborace výbušnin); 
přeprava nebezpečného zboží (munice 
a výbušnin); 
vývoj, výroba a prodej průmyslových trhavin 
pro civilní použití 

skladování výbušnin 
výrobní činnost spočívající v montáži 
a demontování muničních dílů 

STV Group Polička BZ 

vývoj, výroba, skladování, nákup a prodej 
zbraní a střeliva, výbušnin - zpracování 
a laborace výbušnin, ekologická likvidace 
střeliva (delaborace výbušnin); 
přeprava nebezpečného zboží (munice 
a výbušnin); 
vývoj, výroba a prodej průmyslových trhavin 
pro civilní použití 

nákup a skladování výbušnin 
nakládka, překládka a vykládka výbušnin 
manipulace, balení, expediční skladování 
a dodávání výbušnin 

STV Group Rataje BZ 

vývoj, výroba, skladování, nákup a prodej 
zbraní a střeliva, výbušnin - zpracování 
a laborace výbušnin, ekologická likvidace 
střeliva (delaborace výbušnin); 
přeprava nebezpečného zboží (munice 
a výbušnin); 
vývoj, výroba a prodej průmyslových trhavin 
pro civilní použití 

nákup a skladování výbušnin 
nakládka, překládka a vykládka výbušnin 
manipulace, balení, expediční skladování 
a dodávání výbušnin 

STV MINING BZ 

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, 
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 
výbušnin a provádění trhacích prací 
skladování výbušnin, výroba a příprava 
průmyslových trhavin mísením 
delaborovaného materiálu z vojenské 
munice s ostatními složkami zejména na bázi 
dusičnanu amonného 

Nakládka a vykládka výbušnin, manipulace 
s nimi, skladování výbušnin 
Přeprava výbušnin uvnitř areálu objektu 
skladování výbušnin, výroba a příprava 
průmyslových trhavin mísením delaborovaného 
materiálu z vojenské munice s ostatními 
složkami zejména na bázi dusičnanu amonného 

VTÚ, Vrbětice BP 

skladování munice, střeliva a výbušin, dále 
výroba (laborace) munice a střeliva a 
delaborace (likvidace) munice a střeliva. 

skladování, přeprava,  
delaborace 

ZEVETA Bojkovice BZ pyrotechnická výroba Výroba pyrotechnických složí 

     


