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1 Úvod 

 V současnosti stále roste zájem o sportovní a obrannou střelbu ze střelných zbraní. 

Jedná se především o přípravu zájemců o vydání zbrojního průkazu a majitelů zbraní, kteří 

tyto zbraně vlastní pro zákonem stanovené účely. Střelnou zbraň lze uţívat pouze v případech 

okolností vylučujících protiprávnost (kapitola 2.3). Výjimkou je uţití zbraně za účelem výuky 

a výcviku střelby a manipulace se zbraní, přípravy na budoucí povolání, nebo střeleckých 

soutěţí a to výhradně v místech k tomuto určených (střelnice).  

 Samotný název bakalářské práce „Systém řízení rizik při provozu krytých střelnic” 

napovídá, ţe se v následujících kapitolách práce soustřeďuje především na řešení otázek 

týkajících se zajištění bezpečného provozu krytých střelnic. Provoz krytých střelnic lze chápat 

jako proces, jehoţ průběh spočívá jiţ v řízení vstupu osob na krytou střelnici, přes zajištění 

bezpečného uţití zbraně k zákonem stanoveným účelům, aţ po opuštění prostoru kryté 

střelnice. Při návštěvě kryté střelnice se setkáváme s řadou vlastností objektu nebo jednáním 

osob, které pro nás představují určité riziko, tedy moţnost vzniku neţádoucích následků 

(ohroţení ţivota, zdraví a majetku). Většina krytých střelnic nabízí mezi svými sluţbami i 

moţnost zapůjčení zbraně a pod dozorem a vedením instruktora nacvičovat manipulaci se 

zbraní, ke které patří i výuka v uvedení zbraně do nabitého stavu a provádění střelby na cíl. 

Tímto se ke střelné zbrani mohou dostat i lidé nevlastnící zbrojní průkaz, potaţmo i střelnou 

zbraň a zneuţít ji k páchání trestné činnosti nebo k sebevraţednému jednání.  

 Dle mého názoru je nutné se aktivně zabývat vyhledáváním zdrojů rizika provozu 

krytých střelnic, jejich vyhodnocováním a následným stanovením, zda k minimalizaci daných 

rizik postačují stávající opatření nebo je-li potřeba tyto opatření přepracovat a zdokonalit na 

základě vhodného návrhu.  
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2 Právní a technické normy ochrany objektu kryté střelnice 

 

 Autoři Brabec a kolektiv ve své knize „Bezpečnost pro firmu, úřad, občana” definují 

bezpečnost jako určitý klidový stav, při němţ nehrozí ţádné nebezpečí. Při zajišťování 

bezpečnosti na střelnici je třeba vyuţívat v co největší míře všechny zdroje, slouţící 

k minimalizaci hrozeb a rizik a vhodně nastavit preventivní opatření týkající se udrţování 

bezpečnosti. Tyto zdroje se v kapitole objevují jako právní normy nebo normy technické, 

které určitým způsobem nastavují bezpečnostní situaci v objektu střelnice. Střelnici je třeba 

chápat jako podnik, který poskytuje své sluţby občanům České republiky, popřípadě 

občanům, příslušných k jiným zemím, pobývajících na území České republiky. Tito mají při 

svém počínání určitá práva a povinnosti, vyplývající z právního systému a které jsou v této 

kapitole stručně popsány. [3]     

 

 

2.1 Ústavní systém České republiky  

 

 Provozovatel prostřednictvím správce musí zajistit, aby byl provoz střelnice v souladu 

s právními a technickými normami platnými na území České republiky, přičemţ prioritou 

v tomto směru je Ústava České republiky (Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů). Česká republika je dle ústavy jednotný, svrchovaný a 

demokratický stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Na základě 

článku 2 tohoto zákona můţe občan činit jen to, co zákon výslovně nezakazuje, přičemţ nikdo 

nesmí být nucen k něčemu, co zákon neukládá. Naopak státní moc je uplatňována pouze 

v případech a mezích stanovených zákonem. Zdrojem státní moci je lid, který ji vykonává 

prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Dle Ústavy České republiky 

náleţí zákonodárná moc Parlamentu České republiky, který je tvořen dvěma komorami: 

 

 Poslanecká sněmovna, 

 Senát. 

 

 Poslanecká sněmovna je sloţena z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let. 

Poslancem můţe být zvolen kaţdý občan České republiky s právem volit, který dosáhl věku 



  3 

21 let. Senát se skládá z 81 členů (senátorů), jejichţ volební období je 6 let. Volby do senátu 

probíhají kaţdé 2 roky, přičemţ dochází k obměně 1/3 senátorů. Senátorem můţe být zvolen 

občan České republiky s právem volit, který jiţ dosáhl 40 let. Právo volit se obecně týká 

kaţdého občana České republiky, který dosáhl věku 18 let. Aby mohla komora Parlamentu 

rozhodovat, musí být přítomna minimálně 1/3 všech členů (v případě rozhodování o přijetí 

ústavního zákona alespoň 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů). Zákony navrhnuté 

poslancem, skupinou poslanců, Senátem, vládou či zastupitelstvem územního samosprávného 

celku se předkládají poslanecké sněmovně. Jestliţe zákon Poslanecká sněmovna odsouhlasí, 

poskytne návrh zákona Senátu, který má na jeho projednání 30 dnů. V případě zamítnutí 

návrhu zákona Senátem musí Poslanecká sněmovna o tomto návrhu rozhodovat znovu. Návrh 

je znovu přijat, je-li přijat nadpoloviční většinou všech poslanců. Zvláštní právo zasahovat do 

zákonodárného procesu má i prezident České republiky. Ten má právo do 15 dnů vrátit 

schválený návrh zákona Parlamentu spolu s udáním důvodu. V tomto případě hlasuje 

Poslanecká sněmovna znovu a zákon je přijat, jestliţe mu dá svůj hlas nadpoloviční většina 

všech poslanců. Zákony nabývají platnosti po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů a podepisuje 

je předseda Poslanecké sněmovny, premiér a prezident. [19] 

 

 Hlava III. Ústavy České republiky uvádí tyto nejvyšší orgány výkonné moci: 

 

 Prezident 

 Vláda 

 

 Stěţejním a hlavním posláním prezidenta je zastupovat stát navenek. Mimo to má 

prezident řadu pravomocí (čl. 62 a 63 Ústavy ČR) jako např.: jmenuje a odvolává předsedu a 

další členy vlády, má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon, svolává zasedání Poslanecké 

sněmovny, může rozpustit Poslaneckou sněmovnu v některých ze čtyř krizových stavů (čl. 35 

Ústavy ČR), je vrchním velitelem ozbrojených sil, sjednává mezinárodní smlouvy, má právo 

udělovat amnestie, přijímá demisi ministrů a propůjčuje vyznamenání atd.
1
 Prezident je volen 

Parlamentem na pětileté volební období, přičemţ nemůţe být zvolen víckrát neţ dvakrát za 

sebou. [5] 

 Vláda je nejvyšším orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů 

vlády a ministrů. Sestavením vlády je pověřen předseda vítězné strany ve volbách. Vláda 

                                                 
1
 Cívelová, P., Legislativa státní správy a související problematika, Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita, 2007 
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vydává v zákonem stanovených mezích vládní nařízení, má právo vyjadřovat se k návrhům 

zákonů. Ministři řídí jednotlivá ministerstva. Hlava IV. Ústavy České republiky hovoří o 

moci soudní, která je chápána jako moc státu, který prostřednictvím nezávislých soudů 

(Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Vrchní soudy, Krajské soudy, Okresní soudy) 

poskytuje právní ochranu fyzickým a právnickým osobám, čímţ dochází k zajišťování a 

naplňování spravedlnosti ve státě. [19] 

 

 

2.2 Naplnění občanských práv a svobod na střelnici  

 

 Realizace bezpečnosti na střelnici vychází zejména z pochopení a respektování 

základních práv a svobod občanů. Jedná se především o práva a svobody uvedené v Zákoně č. 

2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, která tvoří určitý základ a odrazový můstek pro 

všechny ostatní právní předpisy v České republice. V jednotlivých článcích definuje: 

 

 právo na ţivot, 

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí,  

 osobní svobody, 

 důstojnosti, 

 vlastnická práva, 

 domovní svoboda, 

 svoboda pohybu, myšlení, svědomí, vyznání a projevu, 

 práva na informace a jejich ochranu, 

 svobodné shromaţďování a sdruţování, 

 postavit se na odpor při ohroţení, 

 národnostní a etnická práva a svobody, 

 hospodářská, kulturní a sociální práva, 

 právo na soudní a právní ochranu. 

 

 Stát, organizace nebo podnik, jako je např. krytá střelnice, na základě těchto práv a 

svobod vhodně nastavuje právní, legislativní, organizační a ekonomické podmínky a tím 

odstraňuje, popřípadě omezuje rizika narušující bezpečnost. Určitou roli zde hraje i přístup 
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kaţdého občana k předcházení a minimalizaci rizik, které ohroţují jak jeho samotného, tak i 

jeho okolí. Občanskoprávní vztahy vznikající mezi vlastníkem střelnice na straně jedné a 

návštěvníky (zákazníky) střelnice na straně druhé upravuje občanský zákoník (Zákon č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro vlastníka dle uvedeného 

předpisu vznikají jistá vlastnická práva, která ho opravňují k drţení a uţívání a nakládání s 

jeho vlastnictvím, případně vyuţívat výstupy (např. výdělek) plynoucí z provozu střelnice. 

Jestliţe je do těchto vlastnických práv zasahováno a nehrozí bezprostřední zásah, má vlastník 

střelnice právo na ochranu své osoby (ţivot, zdraví, občanská čest, důstojnost, soukromí). 

Občanský zákoník připouští i moţnost odraţení bezprostředně hrozícího nebo trvajícího 

zásahu do vlastnických práv samotnou osobou. Zde se jiţ dostáváme do problematiky 

okolností vylučujících protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, 

přípustné riziko, oprávněné pouţití zbraně), které řeší trestní zákoník (Zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Zákazník střelnice disponuje samozřejmě 

stejnými právy jako vlastník střelnice, přičemţ obě strany mají povinnost počínat si tak, aby 

nedošlo ke škodám na zdraví, či na majetku střelnice nebo návštěvníka střelnice. 

 

 

2.3 Okolnosti vylučující protiprávnost jednání na střelnici 

 

 V kapitole 2.2 jsem jiţ zmínil situaci, kdy dochází k bezprostředně hrozícímu nebo 

trvajícímu zásahu do vlastnických, respektive základních práv a svobod. V tomto případě 

samozřejmě nemusí čekat poškozený na ochranu poskytovanou státními sloţkami (policie 

atd.) nebo na pomoc kolemjdoucích občanů a můţe konat v mezích stanovených zákonem, 

tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Pro provoz na střelnici je důleţité zmínit zejména tyto: 

  

 Nutná obrana: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
2
 O nutnou obranu jde pouze v případech, 

kdy osoba odvrací útok mířený proti ní nebo proti osobě jiné, přičemţ obrana můţe být aţ o 2 

stupně důraznější neţ útok.  

 

                                                 
2
 § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Krajní nouze je popsána trestním zákoníkem následujícím způsobem: Čin jinak trestný, 

kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není 

trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
3
 Krajní nouze se 

připouští zejména v případech mimořádných událostí spojených se silami a jevy způsobenými 

přírodními vlivy nebo haváriemi, kdy dotyčný spáchá protiprávní čin, aby danou situaci 

zvládl v rámci mezí stanovených v trestním zákoníku. 

 

 Oprávněné pouţití zbraně: Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.
4
 Pro účely této práce si jako zbraň představme 

střelnou zbraň, kterou je oprávněna drţet fyzická osoba dle Zákona č. 119/2002 Sb., o 

střelných zbraních a střelivu a která např. navštíví střelnici za účelem nácviku střelby. Zbraň 

můţe být dle trestního zákoníku ovšem cokoli, čím je možno provést útok proti tělu 

důraznějším
5
. Přitom stačí, aby při páchání trestného činu měl pachatel, nebo s jeho vědomím 

spolupachatel, zbraň u sebe. Např. osoba najíţdějící automobilem do policisty, který ji 

zastavuje z důvodu silniční kontroly, jednoznačně zasahuje do výkonu úřední osoby, jelikoţ 

se tímto způsobem snaţí zabránit provedení silniční kontroly. Jedná se tedy o násilí proti 

úřední osobě
6
 se zbraní (automobil). Oprávnění pouţít zbraň je v jiných právních předpisech 

(např. v zákoně o Policii ČR č. 273/2008 Sb., zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb., zákoně 

o Bezpečnostní a informační sluţbě č. 154/1994 Sb. apod.), na které trestní zákoník odkazuje, 

vázáno na konkrétní a přesné podmínky. Oprávnění drţitelé zbraní na základě zákona o 

střelných zbraních a střelivu, kteří nejsou příslušníky Policie ČR nebo jiné státní bezpečnostní 

sluţby, je mohou pouţít pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze (mimo pouţití zbraně na 

místech k tomu určených - střelnice). [7] 

 

 

 

 

                                                 
3
 § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 § 32 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5
 § 118 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6
 § 325 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2.4 Zajištění bezpečného pracovního prostředí kryté střelnice 

 

 Dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

zaměstnanci střelnice a jejich zaměstnavatel, jako účastníci pracovněprávního vztahu, povinni 

respektovat řadu pravidel vedoucích k minimalizaci rizik na pracovišti a zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Střelnice musí být vybavena vnitřními předpisy, jako je např.: 

 provozní řád střelnice, 

 seznam osob oprávněných k řízení střeleb, 

 provozní řády technických zařízení střelnice, 

 ostatní doklady potřebné k uvedení do provozu (kolaudační rozhodnutí stavebního 

úřadu, rozhodnutí příslušného orgánu PČR, výkresová dokumentace, směrnice odpadového 

hospodářství, atd.). 

 

 S těmito pracovními řády a samozřejmě i právními a jinými předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být kaţdý zaměstnanec seznámen při nástupu do 

práce. Samotnou bezpečností a ochranou zdraví při práci se zabývá hlava pátá zákoníku práce 

uvádějící jako základní povinnost zaměstnavatele zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel tedy musí s ohledem na rizika případného ohroţení 

ţivota a zdraví, týkajících se výkonu práce, vytvářet pro zaměstnance takové pracovní 

podmínky, aby bylo pracovní prostředí bezpečné. Zaměstnanec má ze zákona na takové 

pracovní prostředí právo. Pro zaměstnance tedy vyplívají ze zákona jistá práva, např. právo 

odmítnout vykonávání práce ohroţující zdraví jeho nebo jiných, ale i povinnosti např. 

povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí. 

[26]   

 

 

2.5 Právní normy na úseku zbraní a střeliva 

 

 Zákon o střelných zbraních a střelivu 

 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje zařazení střelných zbraní a střeliva do kategorií, stanovuje podmínky pro nabývání 

vlastnictví, drţení, nošení a pouţívání zbraní nebo střeliva. Uvádí podmínky pro provozování 
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střelnic a informačních systémů na úseku zbraní a střeliva. Zákon zasahuje i do oblasti 

vývozu, dovozu a tranzitu zbraní nebo střeliva a provádění pyrotechnického průzkumu. 

Součástí je i úprava na poli sankcí a výkonu státní správy v oblasti zbraní a střeliva. [15] 

 

 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 

 Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve 

znění pozdějších předpisů. Stanovuje obsahovou náplň a podmínky vyhodnocení teoretické a 

praktické části zkoušky odborné způsobilosti ţadatele o vydání zbrojního průkazu, zkoušky 

zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky odborné 

způsobilosti ţadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (provádění pyrotechnického 

průzkumu). Vyhláška dále uvádí způsob vedení evidenční dokumentace o zbraních a střelivu 

při podnikání a o provádění cvičných střeleb. [15] 

 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo 

platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice 

 Vyhláška č. 493/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje výčet onemocnění, 

která omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ţadatele o vydání zbrojního průkazu a 

podmínky zdravotní způsobilosti drţitele zbrojního průkazu v souvislosti s pozastavením a 

prodlouţením jeho platnosti. Dále vyhláška stanovuje zdravotnický a jiný materiál, který má 

být obsahem lékárničky první pomoci umístěné v objektu střelnice. [15] 

 

 Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 

 Výrobci, dovozci, distributoři a dopravci střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

výrobků a drţitelé průkazů zbraní mají v souvislosti s ověřováním (homologace, kusové 

ověřování, opakované kusové ověřování) těchto předmětů stanovená určitá práva a 

povinnosti, které upravuje zákon vyhlášený ve sbírce zákonů jako Zákon č. 156/2000 Sb., o 

ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále zákon popisuje obsah výkonu státní správy při ověřování střelných zbraní, 

střeliva a pyrotechnických výrobků a provádění kontrolní činnosti. Zákon se odkazuje téţ na 

mezinárodní smlouvy, jimiţ je Česká republika vázána v této oblasti. [15] 
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 Nařízení vlády o technických poţadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo 

střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, 

bezdýmným prachem a zápalkami 

 Nařízení vlády 338/2002 Sb., o technických poţadavcích pro zabezpečení 

přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s 

černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje poţadavky na technickou způsobilost prostředků pro bezpečné skladování zbraní, 

střeliva, atd. (uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, zvláštní 

uzamčené zařízení, uzamykatelný skříňový trezor, uzamčená místnost nebo samostatný 

objekt, komorový trezor, výloha a skla výloh, sklo vitríny nebo pultu). [15] 

 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb., o postupu Českého úřadu 

pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zbraně a střelivo se dle zákona o střelných zbraních a střelivu rozdělují do kategorií A 

aţ D. Jestliţe nastanou při zařazování střelné zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie 

pochybnosti, rozhoduje o zařazení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup tohoto 

rozhodování obsahuje tato vyhláška. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva zařazuje zbraň 

nebo střelivo podle kritérií stanovených zákonem a dále podle kritérií stanovených vyhláškou. 

[15] 

 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním 

provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška obsahuje technické parametry a podmínky výrobního provedení plynových 

zbraní, expanzních zbraní a střeliva, včetně povinných údajů, které musí být uvedeny v 

českém jazyce na obalu plynových nábojek. [15] 

 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při 

znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů 

 Jedná se o vyhlášku směrodatnou pro drţitele zbrojní licence skupiny B (opravy, úpravy 

nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva) nebo E (ničení nebo znehodnocování zbraní nebo 

střeliva). Vyhláška stanovuje postupy při znehodnocování zbraně nebo střeliva, postupy při 
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výrobě řezu zbraně nebo střeliva a podmínky pro ničení zbraně, hlavní části zbraně, 

zakázaného doplňku zbraně a střeliva. [15] 

 

 

2.6 Technické normy 

 

 Normy pro elektrické zabezpečovací systémy (dále EZS) 

 Jedná se o skupinu norem zavedených Českým normalizačním institutem pod 

označením ČSN EN 50131-x Poplachové systémy - elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné poţadavky (ČSN EN 50131-1) obsahuje čtyři stupně 

zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí a specifikuje poţadavky na provedení 

nainstalovaných zabezpečovacích systémů. Část 2 (ČSN EN 50131-2-x) se zabývá poţadavky 

na detektory (čidla) určené pro EZS. Část 3 (ČSN EN 50131-3) uvádí poţadavky na funkční 

řešení a zkušební postupy pro ověřování funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích 

systémů. Část 4 (ČSN EN 50131-4) se zabývá funkčními poţadavky a zkoušením správné 

funkce výstraţných zařízení (technické prostředky pro optickou a akustickou signalizaci 

poplachu). Část 5 (ČSN EN 50131-5-x) specifikuje poţadavky pro drátové a bezdrátové 

propojovací zařízení. Část 6 (ČSN EN 50131-6) určuje poţadavky na napájecí zdroje 

pouţívané v EZS a systémech přivolání pomoci pouţívaných v budovách. Závěrečná část č. 7 

se věnuje návrhu, přípravě a realizaci (montáţ, kontrola provedení, zkoušení, provoz a 

údrţba) poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a nese označení ČSN CLC/TS 

50131-7. [10] 

 

 Normy pro systémy průmyslové televize (CCTV) 

 Poţadavky na aplikaci systémů průmyslové televize jako doplňkového zařízení 

poplachových systémů stanovuje skupina norem ČSN EN 50132-x Poplachové systémy - 

CCTV sledovací systémy pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Doposud vyšla část č. 1 

(ČSN EN 50132-1) uvádějící systémové poţadavky na CCTV, část č. 2-1 (ČSN EN 50132-2-

1) věnující se černobílým kamerám, část 4-1 (ČSN EN 50132-4-1) stanovující poţadavky na 

černobílé monitory, část 5 (ČSN EN 50132-5) obsahuje poţadavky na přenos videosignálu a 

závěrečná část č. 7 (ČSN EN 50132-7) uvádí pokyny pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. 

[10] 
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 Normy pro systémy kontroly vstupu pro pouţití v bezpečnostních aplikacích 

 Základní poţadavky na tyto systémy zabezpečující oprávněný vstup osob do střeţeného 

objektu se zabývá skupina norem s označením ČSN EN 50133-x Poplachové systémy - 

Systémy kontroly vstupů pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. [10] 

 

 Normy pro systémy přivolání pomoci 

 Poţadavky na pohotovostní reţim, aktivaci poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí 

poplachového signálu a jeho záznam nebo oboustrannou komunikaci mezi ohroţeným 

objektem (domácností) a pomocí stanovuje skupina norem ČSN EN 134-x Poplachové 

systémy - Systémy přivolání pomoci. [10] 

 

 Normy pro poplachové přenosové systémy a zařízení 

 Jedná se o normy skupiny ČSN EN 50136-x Poplachové systémy - Poplachové 

přenosové systémy a zařízení, které stanovují poţadavky na provedení, spolehlivost a 

bezpečnostní řešení přenosu všech typů poplachů (poţár, vloupání, řízení přístupu, atd.) mezi 

poplachovým systémem a přijímacím centrem. [10] 

 

 Normy pro poţární bezpečnost staveb a elektrickou poţární signalizaci (EPS) 

 Objekt kryté střelnice patří do skupiny nevýrobních staveb a také do staveb pro 

shromaţďování osob. Na objekt kryté střelnice se tedy vztahují doporučení uvedená v ČSN 

73 0802 Poţární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, která stanovuje poţadavky na 

poţární bezpečnost, poţární úseky, stavební konstrukce, únikové cesty, odstupy, technická 

zařízení a zařízení pro poţární zásah. Dále norma ČSN 73 0831 Poţární bezpečnost staveb – 

shromaţďovací prostory, která uvádí poţadavky na evakuaci osob z prostoru. Elektrické 

poţární signalizaci se věnují normy skupiny s označením ČSN EN 54-x Elektrická poţární 

signalizace, která stanovuje poţadavky, zkušební metody a kritéria provedení EPS. [6] 

 

 Normy pro mechanické zábranné systémy (MZS) 

 Zabezpečení zbraní a střeliva a samotného objektu kryté střelnice prostřednictvím MZS 

musí splňovat technické poţadavky dle Nařízení vlády 338/2002 Sb., o technických 

poţadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách 

skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a 

zápalkami, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o normy uvedené v tabulce č. 1.  
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Tabulka 1: Základní normy pro MZS [10] 

 

Označení Název 

ČSN EN 1143-1 

Bezpečnostní úschovné objekty - Poţadavky, 

klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN EN 1300 

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace 

zámků s vysokou bezpečností vzhledem k 

jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

ČSN P ENV 1627 
Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti 

násilnému vniknutí - Poţadavky a klasifikace 
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3 Základní pojmy  

 Před zahájením střelby na střelnici by se měl kaţdý seznámit s vnitřními předpisy 

střelnice, zásadami bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a základními pojmy 

týkajícími se provozu střelnice. Návštěvník střelnice si musí počínat vţdy v souladu s těmito 

předpisy.  

 

 

3.1 Definice pojmu střelnice a oprávnění ke střelbě ze střelných zbraní    

 

Střelnice je definována Zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění 

pozdějších předpisů, jako komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu ze 

zbraní kategorie A, B, C nebo D. Za bezpečný provoz je odpovědný správce střelnice, tedy 

fyzická osoba starší 21 let, která je drţitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E 

nejméně 3 roky. Mezi hlavní povinnosti správce střelnice při výkonu funkce patří mimo jiné: 

 nošení viditelného označení správce střelnice (stanoveno v provozním řádu střelnice), 

 zajištění přístupnosti provozního řádu střelnice a jeho dodrţování,  

 zajištění ostrahy střelnice, 

 zajistit, aby byla střelba na střelnici prováděna pouze osobou k tomuto oprávněnou, 

 zastavení střelby na střelnici, jestliţe dojde k ohroţení ţivota, zdraví a majetku, 

 bezprostřední oznámení zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo manipulaci se 

zbraní na střelnici Policii České republiky. 

 

Osobou oprávněnou ke střelbě na střelnici se rozumí drţitel zbrojního průkazu příslušné 

skupiny:  

 A pro sběratelské účely, 

 B pro sportovní účely, 

 C pro lovecké účely, 

 D pro výkon zaměstnání nebo povolání, 

 E pro ochranu ţivota, zdraví či majetku a 

 F pro provádění pyrotechnického průzkumu.  
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Zbrojní průkaz je veřejná listina opravňující fyzickou osobu k nabytí vlastnictví, drţení a 

nošení střelných zbraní nebo střeliva do těchto zbraní. Zbrojní průkaz je vydán příslušným 

útvarem PČR fyzické osobě, která:  

 je zdravotně způsobilá k držení a nošení střelných zbraní a střeliva
7
, 

 je odborně způsobilá k držení a nošení střelných zbraní a střeliva
8
, 

 má místo pobytu na území České republiky, 

 dosáhla předepsaného věku
9
, 

 je způsobilá k právním úkonům, 

 je bezúhonná a spolehlivá.
10

  

 

V rámci výuky střelby a manipulace se zbraní, přípravy na budoucí povolání, nebo 

střeleckých soutěţí je oprávněn drţitel zbrojního průkazu svěřit zbraň kategorie B nebo C 

nebo střelivo do této zbraně jiné fyzické osobě, která není drţitelem zbrojního průkazu. Pokud 

se jedná o osobu mladší 18 let, nejméně však ve věku 10 let. Potom je této osobě umoţněno 

uţívat zbraně pouze za přítomnosti drţitele zbrojního průkazu skupiny B nebo C staršího 21 

let. Tato osoba musí být drţitelem zbrojního průkazu nejméně 3 roky a zodpovídá za 

dodrţování bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. [24] 

O drţení zbraní a střeliva se jedná, jestliţe se tyto nacházejí v obytných prostorách či 

prostorách provozních se souhlasem vlastníka nebo nájemce. Přitom musí být zbraň ve stavu 

vylučujícím její pouţití (nenabita) a řádně uskladněna. Nošením zbraně nebo střeliva se 

rozumí mít zbraň (střelivo) u sebe na základě povolení vydaného příslušným útvarem policie 

a to v případech, kdy nejde o drţení. V praxi do těchto případů patří nošení zbraně u sebe 

v pouzdře, které je pro nošení zbraně určené. Přitom musí být zbraně a střelivo nošeny skrytě. 

Osoba oprávněná k drţení a nošení zbraně a střeliva smí zbraň pouţít jen v případech 

okolností vylučujících protiprávnost (kapitola 2.3). Výjimkou je pouţití zbraně za účelem 

výuky střelby a manipulace se zbraní, přípravy na budoucí povolání, nebo střeleckých soutěţí 

a to výhradně v místech k tomuto určených (střelnice). Dále jsou oprávněni uţívat sluţební 

zbraně příslušníci bezpečnostních sborů, např. Policie ČR, Vězeňská sluţba, Justiční stráţ, 

Celní správa, atd. a ozbrojených sil (Armáda ČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky a 

Hradní stráţ) na základě příslušných předpisů (např. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, atd.). [24] 

                                                 
7
 § 20 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

8
 § 21 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

9
 § 19 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

10
 § 22 a § 23 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2 Klasifikace střelnic 

 

 

Rozdělením střelnic se zabývá česká technická norma ČSN 39 5401 s názvem „Civilní střelné 

zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně”, která rozlišuje tři základní 

kategorie střelnic. Kategorie A – venkovní střelnice, kategorie B – tunelové střelnice a 

kombinace kategorie A a B jako střelnice kombinované s označením kategorie C. Jedná se o 

rozdělení střelnic podle stavebního řešení. Venkovní střelnicí se rozumí střelnice, která je 

situována ve volném prostoru a naopak střelnice tunelová je umístěna v prostoru uzavřeném. 

Kombinovaná střelnice nese znaky obou předchozích současně. Jedná se např. o střelnici, 

jejíţ část nese prvky tunelové uzavřené střelnice (uzavřený prostor), avšak část (např. cílový 

prostor s terči) prochází venkovním (volným) prostorem. [30] 

Pro účely této práce je důleţitá především střelnice kategorie B tunelová (krytá střelnice). 

Jedná se o takovou střelnici, jejíţ součástí jsou záchytná a ochranná zařízení, jejichţ funkce 

zaručuje, ţe ţádná střela nemůţe opustit prostor střelnice. To platí nejen pro střely, na které 

během pohybu od hlavně zbraně aţ po cíl nepůsobí ţádné překáţky (vystřelené přímo), ale i 

pro střely odraţené. Aby byl naplněn charakter kryté střelnice, musí být zaručena odolnost 

obvodových konstrukcí vůči průniku a odraţení střel. Podle moţného úniku střel mimo 

prostory střelnice existují i polokryté a otevřené střelnice. U polokryté střelnice jsou 

zachyceny pouze střely přímo vystřelené na cílový prostor, avšak neumoţňuje zamezení 

úniku odraţených střel mimo prostory střelnice. V případě střelnice otevřené nezaručují 

záchytná a ochranná zařízení, ţe i střely vystřelené přímo a odraţené střely neopustí prostory 

střelnice. [30] 

Střelnice se dále dělí dle palných zbraní, pro které jsou zkonstruovány na střelnice pro krátké 

palné zbraně a dlouhé palné zbraně. Krátká palná zbraň je definována jako palná zbraň, jejíž 

délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
11

 Dlouhou 

palnou zbraní rozumíme jakoukoliv palnou zbraň, která neodpovídá definici krátké palné 

zbraně. Za palnou zbraň označujeme dle Zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu, ve znění pozdějších předpisů zbraň, u které je její funkce zaloţena na okamţitém 

uvolnění chemické energie, jejímţ účinkem je uvedena střela do pohybu. Střela můţe být 

uvedena do pohybu i energií vzniklou okamţitým uvolněním stlačeného plynu, popřípadě 

mechanickou energií. Norma uvádí, kromě střelnic pro palné zbraně (pistole, maloráţky, 

                                                 
11

 § 87 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 
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brokovnice), pouze střelnice pro plynové zbraně a střelnice pro paintball. V řadě krytých 

střelnic lze ovšem pouţívat ke střelbě i zbraně mechanické (kuše, luky). [30] 

 Střelnice lze klasifikovat podle řady dalších kritérií jako např. dle rozsahu vzdálenosti střelby 

(pevně daná nebo proměnlivá dálka střelby), doby trvání provozu (stálá, jednorázová), 

přístupu veřejnosti (veřejná, neveřejná) a další, jejichţ výčet je uveden v příloze č. 1. [30] 

Jiţ bylo zmíněno rozdělení střelnic do kategorií. Dále se střelnice rozdělují do čtyř tříd a dvou 

skupin. Třída 1 zastřešuje střelnice veřejné, nekomerční a sportovní. Jedná se tedy o střelnice 

přístupné veřejnosti (nebo určité části veřejnosti, např. členové konkrétního střeleckého 

klubu), provozované způsobem vylučujícím podnikání a zároveň určené pro určité sportovní 

střelecké disciplíny dle pravidel sportovní střelby. Do třídy 2 a třídy 3 jsou zařazeny střelnice 

veřejné a komerční (provoz je spjat s podnikáním). Rozdíl spočívá v rozsahu délky střelby, 

kdy střelnice třídy 2 není konstrukčně vybavena systémem s proměnlivou dálkou střelby jako 

je tomu u střelnic třídy 3 a střelecká stanoviště jsou řešena formou oddělených střeleckých 

boxů (u třídy 3 lze provádět střelbu v libovolném místě výstřelného prostoru). Do prostor 

střelnice třídy 4 nemá veřejnost přístup. Je určena pro vlastní potřebu majitele. Střelnice pro 

zbraně kulové (krátké a dlouhé palné zbraně, maloráţky a plynové zbraně), řadíme do skupiny 

K. Do skupiny H patří střelnice pro brokovnice, které jsou určené pro střelbu na asfaltové a 

pohyblivé terče. [30] 

V následujících kapitolách se práce soustřeďuje zejména na střelnice kategorie B, třídy 2 a 

skupiny K a H (dále krytá střelnice). Tedy střelnice tunelové (kryté), veřejné, komerční 

s pevnou dálkou střelby nebo pevně danými dálkami střelby, určenými pro střelbu z místa ze 

střeleckých stanovišť v oddělených boxech. Tyto střelnice jsou nejrozšířenějším typem 

krytých střelnic v ČR a jsou převáţně určeny pro střelbu z kulových a brokových zbraní.  

 

 

3.3 Prvky krytých střelnic 

 

 V předchozí kapitole byly zmíněny termíny jako střelecké stanoviště, střelecký box a 

cílový prostor, které spolu s řadou dalších označují základní prvky střelnice. Prostor kryté 

střelnice je tvořen třemi základními zónami, kterými jsou prostor vyhrazený pro diváky, 

střeliště a výstřelný prostor (tvořen cílovým a záchytným prostorem) dle obr. č. 1. Prostor 

od střeleckého stanoviště po konec záchytného prostoru (vyznačen tučně na obr. č. 1) se 

nazývá střelecký stav a jedná se o část střelnice, která je určena pro střelbu jednoho střelce. 
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Obrázek 1: Základní prvky střelnice [30] 

 

 

 Prostor střeliště 

 Střelištěm se nazývá část kryté střelnice, kterou tvoří střelecké stanoviště a prostor pro 

střelce a osoby oprávněné. Prostor pro střelce a další oprávněné osoby (rozhodčí, řídící 

střelby, trenér, instruktor) je část střelnice, kam mají během střelby přístup pouze střelci a 

uvedené oprávněné osoby. Střelecké stanoviště leţí v prostoru střeleckého stavu a jedná se o 

místo, odkud střelec střílí. Kryté střelnice v ČR jsou nejčastěji řešeny jako střelnice třídy 2 

(viz kapitola č. 3.2), na kterých se střelba vede z místa střeleckých stanovišť umístěných 
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v oddělených střeleckých boxech. Střelecký box představuje střelecké stanoviště ohraničené 

bočními zástěnami (viz obr. č. 2). Střelecké boxy se umisťují na hranici palebné čáry 

oddělující střelecká stanoviště od výstřelného prostoru. [30]   

 

 

Obrázek 2: Střelecké boxy 

 

 Výstřelný prostor (viz obr. č. 3) 

 Jedná se o prostor ohraničený palebnou čarou a dopadištěm střel. Část výstřelného 

prostoru je tvořena cílovým prostorem a záchytným prostorem. Do cílového prostoru se 

umisťují cíle (objekt, na který je vedena střelba) a terče (cíl umoţňující vyhodnocení zásahů, 

viz obr. č. 4), uchycené pomocí terčového zařízení. Terče jsou umístěny na určité úrovni 

nazvané terčová linie, která je dána vzdáleností cílů nebo terčů od palebné čáry. Do 

záchytného prostoru jsou umisťována zařízení bezpečně zachycující (pohltivá) nebo 

zneškodňující (destrukční) dopadající střely po průchodu cílem nebo mimo cíl. Tato zařízení 

se nazývají záchytná zařízení. Dopadiště střel je plocha umístěná v záchytném prostoru, na 

kterou dopadají střely. [30] 
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Obrázek 3: Výhled do výstřelného prostoru ze střeleckého boxu 

 

 

  

Obrázek 4: Papírový a kovový terč 

 Záchytná zařízení se umísťují za úrovní cílů a jejich účelem je bezpečné zachycení střel 

s vyloučením odrazu. V současnosti se nejčastěji pouţívají následující typy záchytu: 
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 Šnekové záchytné zařízení (svisle umístěné ocelové pláty, viz obr. č. 5). 

 

 

Obrázek 5: Šnekový záchyt 

  

 Lamelové záchytné zařízení (lamelově uspořádané ocelové pláty, viz obr. č. 6) 

 

 

Obrázek 6: Lamelový záchyt 

 

 



  21 

 Řetězové záchytné zařízení (soustava zavěšených ocelových řetězů mezi vrstvou 

gumových rohoţí, viz obr. č. 7) 

 

 

Obrázek 7: Řezový záchyt 

 

 

 Záchytné zařízení tvořené pneumatikami (viz obr. č. 8) 

 

 

 

Obrázek 8: Záchyt ze starých pneumatik 
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3.4 Provoz krytých střelnic 

 

 Pro názornost je vhodné definovat provoz kryté střelnice formou vývojového diagramu 

(viz obr. č. 9) bez ohledu na rizika, která z provozu vyplývají. Tedy osoba přichází na střelnici 

bez jakýchkoliv protiprávních či jiných úmyslů vylučujících naplnění účelu provozu (útok, 

únos, vloupání, krádeţ, zaloţení poţáru, sebevraţedné jednání, atd.) za účelem nácviku 

střelby nebo za jiným účelem jako je např. zakoupení zbraně či střeliva (pokud je součástí 

střelnice i prodejna) atd. Pokud je účelem návštěvy střelba, potom je odpovědný zaměstnanec 

střelnice dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, povinen uvést o této skutečnosti záznam do 

knihy o provedených cvičných střelbách (kniha střeleb). Uvádí se zde pořadové číslo zápisu, 

datum provedení střelby, jméno, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu. Je-li 

osoba provádějící střelbu drţitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, uvádí se do knihy 

střeleb i číslo zbrojního průkazu. Není-li drţitelem zbrojního průkazu, postačí číslo průkazu 

občanského. Následně osoba chystající se provést cvičnou střelbu stvrzuje svým podpisem 

skutečnost, ţe se seznámila s provozním řádem střelnice. Teprve po této proceduře je 

umoţněno drţiteli zbrojního průkazu provádět střelbu zbraní vlastní, nebo zdali je k tomu 

střelnice vybavena, zbraní zapůjčenou. K tomuto účelu vede provozovatel střelnice, dle jiţ 

zmíněného předpisu, knihu výdeje a příjmu zbraní a střeliva rozdělenou na oddíl „Vydáno“ a 

„Vráceno“. Do oddílu „Vydáno“ se uvádí záznam o datu vydání zbraně a střeliva, údaje o 

zbrani, druh a počet vydaného střeliva, jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis 

osoby, která přijala zbraň nebo střelivo. Po vrácení zbraně se uvede do oddílu „Vráceno“ 

datum vrácení zbraně nebo střeliva, počet vrácených zbraní nebo střeliva a následně podpis 

osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo. [28] 

 Pokud jistá osoba navštíví střelnici za účelem nácviku a výuky střelby nebo přípravy na 

budoucí povolání související s drţením a nošením zbraně a není drţitelem zbrojního průkazu 

příslušné skupiny, je jí přidělen instruktor. Instruktorem je drţitel zbrojního průkazu příslušné 

skupiny, který odpovídá za zajištění bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a je oprávněn 

svěřit zbraň kategorie B a C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě, která není drţitelem 

zbrojního průkazu příslušné skupiny a to na dobu nezbytně nutnou pro tento nácvik či výuku 

manipulace se zbraní. [24] 
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Obrázek 9: Provoz střelnice 
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4 Stávající řešení bezpečného provozu krytých střelnic 

 K tomu, aby mohla být krytá střelnice uvedena do provozu, musí splňovat řadu 

podmínek uvedených v [24]. Schválené střelnice na základě rozhodnutí příslušného orgánu 

Policie ČR jiţ disponují určitým povinným základním vybavením a dokumentací pro zajištění 

bezpečného provozu. Z důvodu efektivního provedení analýzy rizik provozu krytých střelnic 

je nutné nejdříve analyzovat stávající zajištění následujících faktorů: 

 Bezpečnost osob v prostoru střelnice 

 Hygiena prostředí 

 Poţární bezpečnost 

 Ekologie 

 Zabezpečovací systém 

 

 

4.1 Bezpečnost na kryté střelnici 

 

 Provoz krytých střelnic se na rozdíl od ideálního schématu (viz kapitola 3.4) řadí mezi 

velmi rizikové činnosti a je spjat se striktním dodrţováním řady právních a technických 

norem (viz kapitola 2). Primárním cílem relativně bezpečného provozu je zajištění 

bezpečnosti při střelbě a nekolizního pohybu osob v prostoru střelnice. Provozovatel kryté 

střelnice je povinen zajistit bezpečnou střelbu oddělením ohroţených prostor (výstřelný, 

cílový a záchytný prostor) od prostor, kde nesmí dojít k ranivým účinkům střel (prodejna, 

perimetr střelnice, atd.) vhodnými konstrukčními prvky zajišťujícími odolnost obvodových 

konstrukcí proti průniku střel a vůči moţným odrazům střel zpět ke střeleckým stanovištím.  

 K bezpečnému zachycení odraţených a dopadajících střel, zejména mimo určený směr 

střelby, jsou určena různá ochranná zařízení. Zřizují se ke zvýšení bezpečnosti a sníţení 

prostoru ohroţeného přímým dopadem střel nebo střel odraţených. Jedná se především o: 

 

 Náměrová lať – ochranné zařízení, které znemoţňuje výstřel v náměrových úhlech, pod 

nimiţ by střela opustila prostor střelnice (vyuţívá se spíše u otevřených a polokrytých 

střelnic).  

 Ochranný obklad – ochranné zařízení zabraňující odrazům střel zpět ke střelcům od 

zařízení střelnice. Převáţně jsou řešeny současně i jako akustická úprava povrchů. Instalují se 
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na plochy, které by se mohly stát zdrojem neţádoucích odrazů zpět ke střelcům (nosné 

konstrukce a konstrukce kryjící technická zařízení).  

 Ochranný parapet – nízká ochranná stěna slouţící k ochraně zařízení střelnice.  

 Ochranný val – ochranné zařízení obvykle vytvořené zemní úpravou terénu (vyuţívá se 

spíše u otevřených a polokrytých střelnic).  

 Clona – ochranné zařízení slouţící k zachycení střel nebo sníţení energie střel 

vystřelených v náměrech větších, neţ je náměr na cíl. Střelba je vedena ve směrech pod 

spodní hranou clony (viz obr. č. 10).  

 

 

Obrázek 10: Ochranná clona 

 

 Bezpečnostní podhled – ochranné zařízení zabraňující odrazům náhodně dopadajících 

střel.  

 Lehká ochranná zástěna – ochranné zařízení chránící střelce před nábojnicemi 

vyhozenými ze zbraní sousedních střelců. Neprůstřelná ochranná zástěna chrání střelce i před 

účinky střel vystřelených ze sousedních stanovišť. [30] 

  

 Všechny plochy, u kterých hrozí vznik neţádoucího odrazu střel, musí být opatřeny 

ochrannými obklady. Podlaha v místech, kde se pohybují střelci, musí být vodorovná, pevná a 
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nesmí se otřásat. Samozřejmostí je protiskluzové provedení a musí umoţňovat snadnou 

údrţbu a úklid. Střelecké boxy jsou většinou vybaveny ve směru střelby uzavírací deskou, pro 

odloţení zbraní a pomůcek (viz obr. č. 3). Ochranné zástěny střeleckých boxů musí být 

odolné proti průstřelu dle ČSN 395360 (viz tabulka č. 2). Podle této technické normy je 

přípustný maximální objem vzniklého vtisku 8 ml. Tomuto objemu přísluší maximální 

hloubka traumatu, vzniklého nárazem střely, do 2 mm. Na střelnicích je povinné vyznačení 

palebné čáry a čáry znázorňující minimální vzdálenost odkud je moţné vést střelbu (viz obr. 

č. 11). Provozovatel střelnice odpovídá za zajištění ohroţených prostor před vstupem 

nepovolaných osob. Na střelnici je zakázáno pouţívat terče nebo cíle, které neodpovídají 

způsobu střelby a určení střelnice. Správce střelnice je povinen zajistit, aby nebyla vedena 

střelba na cíle ze vzdálenosti, ze které můţe odraţená střela ohrozit osoby na střelnici. Na 

krytých střelnicích se nejčastěji pouţívají terče papírové a kovové (viz obr. č. 4). [30]    

  

 

Tabulka 2: Třídy balistické odolnosti podle ČSN 395360 [11] 

 

Úroveň Munice Typ střely Rychlost [m/s] Váha střely [g] 

1 .22 LR Pbj/O 300 +/- 10 2,6 

2 9 mm Luger CP/Pbj/O 410 +/- 10 8 

2 cz 7,62 x 25 CP/Pbj/O 470 +/- 10 5,5 

3 .357 Magnum CP/Pbj/KK 430 +/- 10 10,2 

3 cz 9 mm Luger CP/Fej/O 440 +/- 10 6,45 

4 .44 Magnum CP/Pbj/KK 440 +/- 10 15,6 

4 cz 7,62 x 25 CP/Fej/O 550 +/- 10 5,5 

5 .223 Rem. CP/Pbj 920 +/- 10 4 

5 cz 7,62 x 39 CP/Fej 710 +/- 10 8 

6 7,62 x 51 CP/Pbj 830 +/- 10 9,5 

6 cz .223 Rem. CP/Fej 950 +/- 10 3,95 

7 7,62 x 51 CP/Fej 820 +/- 10 9,8 

7 cz 7,62 x 54 R CP/Fej 860 +/- 10 9,75 

Cp - celokovový plášť, Fej - kovové jádro, Pbj - olověné jádro, O - ogivální 

střela (řez parabola) 

 

  

 



  27 

 

Obrázek 11: Palebná čára 

 

 

 Kryté střelnice musí být vybaveny vhodnými výstraţnými a informačními prvky. Nad 

vchodem do střeliště musí být nainstalované červené výstraţné světlo signalizující právě 

probíhající střelby. Pro případ přerušení dodávky el. proudu do budovy musí být krytá 

střelnice vybavena nouzovým osvětlením signalizujícím východ ze střeliště. Dále musí být 

v prostoru střelnice na viditelném místě vyvěšen provozní řád, poţární směrnice a zásady 

první pomoci spolu s telefonními čísly záchranné zdravotnické sluţby, hasičského 

záchranného sboru a policie. [30] 

 

 

4.2 Hygiena prostředí 

 

 Akustické poţadavky 

 Samotná střelba z palných zbraní na kryté střelnici představuje vznik vysokých hladin 

impulsního hluku, který můţe způsobit poškození sluchu osob. Konstrukčním řešením a 

stavebními úpravami je nutné zajistit, aby hodnota hluku uvnitř i vně prostor střelnice byla 

sníţena na hygienicky přípustné hodnoty. Hladina impulsního hluku naměřená 2 m před 

fasádou nejbliţší obytné zástavby, resp. na hranici jeho pozemku ve výšce 3 m nad terénem 

nesmí přesáhnout v denní době hodnotu 55 dB a v noční době 45 dB. V prostoru zázemí 

střelnice (s pobytem osob) by měla být dodrţena hodnota 60 dB. Konečné limitní hodnoty na 

konkrétní případ kryté střelnice stanoví příslušný orgán hygienické sluţby. Co se týče 
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dozvuku (ozvěna) u střelnic do 25 m délky a šířky 4 - 6 m (běţná krytá střelnice), jeho 

frekvence musí nabývat hodnot v intervalu <250 Hz, 4 kHz> a doba existence dozvuku nesmí 

přesáhnout 0,6 s (střelnice délky od 25 m do 50 m max. 0,8 s). Běţným ochranným 

prostředkem sluchu pro střelce a osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou mušlové 

chrániče sluchu a zátkové chrániče sluchu (viz obr. č. 12). [30] 

 

 

Obrázek 12: Ochranná sluchátka Peltor a klasické zátkové chrániče sluchu 

 

 

 Škodliviny 

 U krytých střelnic je nutné zajistit odvětrávání celého prostoru střelnice prostřednictvím 

vhodného vzduchotechnického zařízení z důvodu výskytu spalin v povýstřelových zplodinách 

a škodlivin vzniklých deformací střel při dopadu. Odvětrání střelnic se navrhuje s mírným 

podtlakem, s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Vzduch musí být přiváděn za zády 

střelců a odváděn v oblasti cílového prostoru. Odvod vzduchu se provádí z cílového prostoru. 

Odsátý vzduch proudí do potrubí a je vyváděn do venkovního prostředí (nad střechu budovy). 

Při poruše funkce vzduchotechnického zařízení nesmí na střelnici pokračovat střelba. [30] 

 

 Zdravotnické vybavení 

 Dle Zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů, je provozovatel střelnice povinen vybavit střelnici lékárničkou první pomoci. Obsah 

lékárničky stanovuje prováděcí předpis k tomuto zákonu a to Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti 



  29 

zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění 

pozdějších předpisů. [24]  

 

 Vytápění 

 Vytápění prostor krytých střelnic se řeší individuálně, v rámci řešení vytápění objektu. 

 

 Osvětlení 

 Umělé osvětlení prostor krytých střelnic se navrhuje s moţností jednoduché regulace 

intenzity. Cíle se nejčastěji osvětlují halogenovými reflektory. Umělé osvětlení nesmí 

oslňovat střelce nebo vytvářet rušivé stíny na terčích nebo střeleckých stanovištích. Intenzita 

umělého osvětlení prostoru střelnice musí být minimálně 300 lx a intenzita osvětlení terčů 

800 lx aţ 1000 lx. [30] 

 

 Údrţba 

 Za údrţbu a úklid střelnice zodpovídá provozovatel střelnice nebo jím určená 

odpovědná osoba. Povinnosti týkající se údrţby stanoví provozní řád střelnice. Všechna 

zařízení střelnic musí být udrţována ve funkčním stavu a tento stav musí být kontrolován. 

Poškozené obklady a podhledy je nutné vyměnit. U krytých střelnic je nutné zajistit 

pravidelné čištění celého prostoru od zbytků nespáleného střelného prachu, který můţe být 

zdrojem poţáru střelnice. [30] 

 

 

4.3 Poţární bezpečnost kryté střelnice 

 

 Dle norem týkajících se poţární bezpečnosti staveb (nevýrobních a shromaţďovacích 

prostor) uvedených v [6] se na kryté střelnici musí stanovit poţární úseky, poţární zatíţení, 

stupeň poţární bezpečnosti, poţární odolnost stavebních konstrukcí a odstupové vzdálenosti. 

Dále je třeba stanovit zásobování poţární vodou, počet a umístění ručních hasicích přístrojů a 

zajistit a vhodně vyznačit únikové cesty. Prostředky poţární ochrany jsou stanoveny 

příslušným specialistou. Tyto prostředky je nutno udrţovat ve funkčním stavu umoţňujícím 

okamţité pouţití. Na všech střelnicích je v prostoru střelišť zakázáno kouření a manipulace s 

otevřeným ohněm. [30] 
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4.4 Ekologie krytých střelnic 

  

 Provozem střelnice vznikají různé odpady, např. vystřelené střely a jejich fragmenty, 

vystřelené nábojnice, obaly od nábojů, spotřebované terče, případné další spotřebované 

střelivo, terčový a cílový materiál, fragmenty a zbylý materiál ochranných a záchytných 

zařízení a obkladů a selhané, vadné a poškozené střelivo. Provozovatel střelnice je povinen 

zabezpečit likvidaci odpadů vznikajících provozem. Pro střelnici musí být zpracována 

„Směrnice odpadového hospodářství“ schválená útvarem ţivotního prostředí příslušného 

obecního úřadu. 

 

 

4.5 Zabezpečovací systém 

 

 V případě tak rizikového objektu jako je krytá střelnice je nutné vybudování 

komplexního ochranného systému (viz obr. č. 13). Nebezpečím rozumíme veškerá rizika 

(kriminální rizika, poţáry, přírodní pohromy, atd.), která mohou nastat a ohrozit tak chráněný 

zájem (např. zbraně a střelivo). Vnější vlivy představují ostatní jevy, které ovlivňují ostatní 

oblasti, ale nepůsobí přímo jako zdroj rizika, např. osvětlení střelnice, sociální vazby, počasí, 

atd. Zabezpečovací systém představuje souhrn technických a organizačních opatření, který 

stojí v cestě, tedy zabraňuje působení nebezpečí na chráněný zájem. Předmětem této 

bakalářské práce není zabezpečení objektu střelnice, nýbrţ vyhledávání rizik provozu. Proto 

se v následujícím textu zmíním o zabezpečovacím systému pouze v souvislosti s předepsaným 

zabezpečením zbraní a střeliva. [8]  

 

 

Obrázek 13: Role zabezpečovacího systému střelnice [8] 

 

Chráněný 

zájem Nebezpečí 
Zabezpečovací  

systém 

Vnější vlivy 
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 Zabezpečovací systém sestává ze čtyř základních druhů ochran, které se mohou 

libovolně kombinovat a vzniká tak vícestupňová ochrana chráněného zájmu:  

 Klasická ochrana 

 Klasická ochrana zahrnuje veškeré mechanické zábranné systémy (dále MZS), které plní 

funkci ztíţení vniknutí do chráněného prostoru nebo neoprávněné manipulace s chráněnými 

předměty. Tvoří základ zabezpečovacího systému a plní funkci obvodové ochrany (ploty, 

brány, vrata, turnikety, atd.), plášťové ochrany (dveře, okna, střechy, stěny, podlahy, atd.) a 

předmětové ochrany (uzamykatelné ocelové skříně a schránky, uzamykatelné skříňové 

trezory, atd.). [18] 

 

 Technická ochrana 

 Tento druh ochrany představuje detekční systémy jako je Elektrická zabezpečovací 

signalizace (dále jen EZS), které zajišťují předávání informací o situaci ve střeţeném 

prostoru. Zejména signalizují neţádoucí jevy. Technická ochrana podporuje klasickou 

ochranu (zjišťuje a předává informace o jejím napadení) a zvyšuje efektivnost fyzické 

ochrany. Technická ochrana se dle prostorového zaměření dělí na ochranu: [8]  

- obvodovou (signalizuje narušení obvodu, např. přelézání plotu), 

- plášťovou (signalizuje narušení pláště objektu, např. otevření dveří nebo oken), 

- prostorovou (signalizace narušení prostor chráněného objektu), 

- předmětovou (signalizuje neoprávněnou manipulaci s chráněným předmětem). 

 

 Kaţdý systém EZS je tvořen tzv. zabezpečovacím řetězcem (viz obr. č. 14). 

Zabezpečovací řetězec se skládá z čidla, ústředny, přenosového prostředku, signalizačního 

zařízení a doplňkového zařízení. Čidlo je zařízení bezprostředně reagující na změny 

fyzikálních parametrů ve svém okolí, související s narušením střeţeného objektu, prostoru 

nebo s neţádoucí manipulací se střeţeným předmětem. Ústředna přijímá a zpracovává 

informace z čidel podle stanoveného programu a poţadovaným způsobem je vyhodnocuje. 

Dále zprostředkovává ovládání a napájení systému EZS. Přenosové prostředky zajišťují 

přenos informací, tedy oboustrannou komunikaci mezi ústřednou a signalizačním zařízením 

(světelná a akustická signalizace). Doplňková zařízení usnadňují ovládání systému nebo 

realizují některé speciální funkce systému EZS. [18] 
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Obrázek 14: Zabezpečovací řetězec [8] 

 

   

 Fyzická ochrana 

 Fyzickou ochranu v rámci objektu kryté střelnice zajišťuje správce střelnice nebo 

k tomuto účelu pověřená osoba provozovatelem střelnice. Jedná se především o 

vyhodnocování chování střelců na střelišti, neoprávněného narušení prostor pro skladování 

zbraní a střeliva nebo pohybu osob v okolí objektu kryté střelnice prostřednictvím 

kamerového systému, pravidelných obchůzek střeţeného prostoru nebo přítomností 

instruktora při střelbě osoby bez zbrojního průkazu (viz kapitola 3.4). Soukromá bezpečnostní 

sluţba a Policie ČR se vyuţívá pouze v případě napadení objektu kryté střelnice a předání 

informace o této skutečnosti prostřednictvím pultu centralizované ochrany (PCO). 

 

 Reţimová ochrana 

 Jedná se o souhrn administrativně organizačních opatření, směřujících k zajištění 

bezporuchové funkce zabezpečovacího systému jako celku. Reţimová ochrana se rozděluje na 

vnější a vnitřní. Vnější reţimová opatření se týkají vstupně-výstupních podmínek za jakých 

osoby a vozidla vstupují do objektu kryté střelnice a opouští ho. Například provozovatel 

střelnice nesmí umoţnit vstup na střelnici osobám pod vlivem omamných látek atd. Vnitřní 

reţimová opatření se týkají především omezení pohybu a počtu osob na střelišti, zajištění 

osvětlení, způsobu a podmínek skladování zbraní a střeliva, manipulace s klíči a 

identifikačními prostředky pro zabezpečení vstupu atd. Veškerá pravidla reţimového opatření 

jsou uvedena v dokumentaci kryté střelnice, především se jedná o: [18] 

- provozní řád střelnice, 

- provozní deník střelnice, 

- provozní řády zařízení střelnice, 

- směrnice odpadového hospodářství. 

Čidlo Ústředna 
Přenosový 

prostředek 

Signalizační 

zařízení 

Doplňkové 

zařízení 
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4.6 Zabezpečení zbraní a střeliva 

  

 Ve většině případů je součástí krytých střelnic i prodejna se zbraněmi a střelivem nebo 

má střelnice k dispozici alespoň zbraně určené k zapůjčení zákazníkům (svěření zbraně, 

kapitola 3.4). Drţitelé zbrojního průkazu a majitelé zbraní navštěvující střelnici vedou střelbu 

i ze svých vlastních zbraní. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění 

pozdějších předpisů spolu s Nařízením vlády č. 338/2002 Sb., o technických poţadavcích pro 

zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva, ve znění pozdějších předpisů, upravují 

poţadavky na zabezpečení zbraní a střeliva. Kaţdý, kdo vlastní zbraně nebo střelivo, je 

povinen tyto zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneuţití. Uvedené předpisy stanovují 

technické prostředky zabezpečení zbraní a střeliva dle jejich počtu, avšak zabezpečení se 

vztahuje na více jak dvě drţené zbraně a více neţ 500 ks střeliva.  

 

 Do 10 ks zbraní (do 10000 ks střeliva) 

 Zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo v uvedeném počtu kusů musí být uloţeno 

do uzamykatelné ocelové schránky (krátké zbraně, viz obr. č. 15), uzamykatelné ocelové 

skříně (dlouhé zbraně, viz obr. č. 16) nebo zvláštního uzamčeného zařízení. Ocelová schránka 

a ocelová skříň musí splňovat poţadavky odolnosti proti vloupání 15 RU (odporových 

jednotek) podle normy ČSN EN 1143-1 a musí být vybaveny bezpečnostním zámkem 

zařazeným do třídy A dle normy ČSN EN 1300. Zvláštním uzamčeným zařízením se rozumí 

zařízení k zabezpečení zbraní, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy 

zhotovených z cihel, betonových panelů nebo srovnatelného stavebního materiálu a je 

vybaveno zámkem stejné odolnosti. [13] 
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Obrázek 15: Uzamykatelná ocelová schránka na zbraně 

 

 

 

 

Obrázek 16: Uzamykatelná ocelová skříň na zbraně zn. GUN 5 
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 10 - 20 ks zbraní (10000 - 20000 ks střeliva) 

 Zbraně a střelivo v uvedeném počtu kusů smí být přechováváno v uzamykatelném 

skříňovém trezoru splňujícím poţadavky bezpečnostní třídy I podle normy ČSN EN 1143-1 

(viz obr. č. 17). Dále lze tyto zbraně a střelivo zabezpečit v uzamčené místnosti nebo 

samostatném objektu (zvláštní objekt). Zvláštní objekt musí splňovat následující poţadavky: 

- trezorové dveře (bezpečnostní třída I dle ČSN EN 1143-1, viz obr. č. 18) nebo 

celoocelové dveře (5. bezpečnostní třída dle ČSN P ENV 1627), 

- stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo srovnatelného 

stavebního materiálu, 

- okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory musí být zabezpečeny pevně 

zabudovanými ocelovými mříţemi s pruty o průměru nejméně 10 mm (vzdálenost os prutů 

max. 130 mm, spoje prutů svařeny nebo snýtovány), 

- od druhého nadzemního podlaţí lze místo mříţe pouţít uzavíratelné okno s 

celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem s bezpečnostní 

fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a 

vytlačení z rámu. [27] 

 

 

 

 

Obrázek 17: Skříňový trezor Tz 10 
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Obrázek 18: Trezorové dveře 

 

 Více neţ 20 ks zbraní (více neţ 20000 ks střeliva) 

  Zbraně a střelivo v uvedeném počtu se zabezpečují v uzamčené místnosti, samostatném 

objektu nebo komorovém trezoru bezpečnostní třídy I dle ČSN EN 1143-1, ale na rozdíl od 

předchozího případu musí být navíc chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením 

(EZS). [24] 

  

 Jestliţe je součástí objektu kryté střelnice prodejna, mohou být zbraně ve výlohách 

ukládány pouze v případě, ţe má výloha celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy 

se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo 

sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. V případě pouţití běţného skla, 

musí být doplněno pevně zabudovanou ocelovou mříţí s pruty o průměru nejméně 10 mm a 

vzdáleností os prutů max. 130 mm (spoje prutů svařeny nebo snýtovány) nebo posuvnou, 

sklopnou či rolovací ocelovou mříţí (stejných parametrů) se dvěma bezpečnostními zámky 

třídy A dle ČSN EN 1143-1. [27] 
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 Všechny takto uchovávané zbraně kategorie A, B nebo C musí být v nenabitém stavu. 

To neplatí pro zbraně, které má drţitel u sebe nebo v bezprostředním dosahu (např. pistole 

v zásuvce psacího stolu) za účelem ochrany ţivota, zdraví a majetku v případě nutné obrany a 

krajní nouze (viz kapitola 2.3). [27]   

 Na obrázku č. 19 je zobrazena ukázka pultového zabezpečení zbraní. Pult je vybaven 

ocelovým rámem a tvrzeným sklem s bezpečnostní fólií proti rozbití. Dále je pult osazen 

kapacitním čidlem, které detekuje přiblíţení ke chráněnému předmětu a signalizuje ho 

akustickým signálem. Obrázek č. 20 představuje ukázku zabezpečení vystavených zbraní 

v prodejně pomocí ocelového lanka vedeného skrze lučíky jednotlivých zbraní. Konec 

ocelového lanka je napojen na čidlo systému EZS. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Ukázka pultového zabezpečení zbraní 
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Obrázek 20: Zabezpečení vystavených zbraní ocelovým lankem 
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5 Analýza rizik provozu krytých střelnic 

 Bezpečný provoz kryté střelnice je podmíněn nejen splněním řady právních a 

technických norem týkajících se uvedení kryté střelnice do provozu (viz kapitola 2), zajištění 

pravidel střelby a manipulace se zbraní, zajištění střelby prováděné pouze osobami 

oprávněnými ke střelbě apod., ale i tzv. řízením rizik. Rizikem rozumíme určitou 

pravděpodobnost vzniku neţádoucího jevu i s jeho následky. Řízení rizika spočívá zejména 

v identifikaci nebezpečí, tedy vlastnosti objektu nebo procesu, která je schopna způsobit 

negativní jev a následné posouzení zdali k minimalizaci rizika postačuje stávající opatření. 

Není-li tomu tak, potom na základě hodnocení rizika a následného posouzení bezpečnosti 

systému rozhodneme, zda lze riziko akceptovat, či je nutné riziko odstranit, případně sníţit na 

akceptovatelnou úroveň návrhem vhodných opatření. [12]  

 Identifikace zdrojů rizika, hodnocení rizika a jeho následků a stanovení přijatelnosti 

rizika jsou základními kroky analýzy rizik. Vztah mezi jednotlivými fázemi analýzy rizik 

vyjadřuje obrázek č. 21.  

 

Obrázek 21: Základní kroky analýzy rizik [2] 

 

 Pro výběr analytických metod vhodných pro analýzu rizik vznikajících při provozu 

kryté střelnice je vhodné si tento provoz představit jako proceduru sloţenou z dílčích částí (od 

příchodu osoby na střelnici přes provádění střelby aţ po opuštění střelnice, viz kapitola 3.4), 

přičemţ kaţdá z těchto částí skýtá jistá rizika, jejichţ zdroje je třeba vyhledávat a jejich 

Stanovení  

rizika 

Hodnocení  

následků 

Hodnocení 

pravděpodobnosti 

Identifikace zdrojů 

rizika 
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působení odstraňovat či sniţovat na akceptovatelnou úroveň. Definujme si tedy rizikové 

faktory objektu střelnice, které mohou způsobit neţádoucí jev. Při sběru informací a přípravě 

na tuto analýzu byla navštívena řada krytých střelnic v Olomouckém a Moravskoslezském 

kraji, přičemţ byly identifikovány tři hlavní zdroje rizika:  

 

 prostředí, 

 technické prvky, 

 lidský faktor. 

 

 Samotné prostředí kryté střelnice působí na personál i zákazníky řadou negativních jevů 

jako je např. hluk, vibrace, prach, ale i povrch podlahy, intenzita osvětlení či estetické řešení 

vnitřních prostor a vnějšku budovy. Technickými prvky rozumíme např. mechanické 

zábranné systémy (mříţe, dveře, zámky, rolety, bezpečnostní skla, trezory, trezorové skříně, 

oplocení, atd.), elektronickou zabezpečovací a poţární signalizaci a technické řešení 

střeleckých stavů (střeliště, výstřelný prostor, cílový prostor, záchytný prostor), jejichţ 

správná funkce výrazně ovlivňuje bezpečnost na střelnici. Specifickým zdrojem rizika je 

samotný člověk, který svým neúmyslným (neznalost, nedbalost, únava, nezkušenost) nebo 

úmyslným jednáním (útok, vloupání, krádeţ, sebevraţedné jednání, poškození technických 

prvků) představuje určité riziko jak pro sebe tak i pro své okolí.  

 V praxi je vyuţíváno značné mnoţství analytických metod a jejich různých modifikací. 

Základní grafickou a slovní identifikaci dějů, kterými se projevují zmíněné rizikové faktory, 

uvádí tato práce prostřednictvím Ishikawova diagramu příčin a následků, známého jako 

diagram „rybí kostry”. Po identifikaci rizik plynoucích z provozu krytých střelnic je nutné 

tato rizika kvantitativně vyjádřit (určit míru rizika). Vhodnou metodou k tomuto účelu je 

Analýza příčin poruch a jejich následků (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA). 

Výsledné údaje míry jednotlivých rizik budou v následujícím textu zakresleny do Lorenzovy 

křivky a dle Paretova principu 80/20 klasifikována na přijatelná a nepřijatelná. Pro posouzení 

nebezpečí, která plynou z provozu kryté střelnice jako celku, byla vybrána metoda zvaná 

Analýza souvztaţnosti. [1] [20] [12]     
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5.1 Stanovení příčin působení rizikových faktorů provozu střelnice  

 

 V předchozí kapitole byly definovány tři základní rizikové faktory ovlivňující 

bezpečnost na kryté střelnici (prostředí, technické prvky, lidský faktor). V souvislosti s těmito 

rizikovými faktory mohou nastat různé události negativně narušující bezpečnost střelnice. 

K těmto událostem patří zejména: 

 

 Narušení bezpečnosti provozu. Jedná se o ohroţení ţivota a zdraví personálu kryté 

střelnice, případně osob navštěvujících krytou střelnici za účelem výuky a nácviku 

manipulace a střelby, pořízení zbraní a střeliva, atd. (zákazníci). Toto obecné označení 

představuje veškeré případy, kdy dojde k určitému ohroţení ţivota a zdraví osob jako je např. 

útok, přepadení, zranění osoby vlivem nedodrţení pravidel bezpečné manipulace se zbraní, 

ale i poškození majetku střelnice a zákazníků, atd. 

 

 Krádeţ zbraně, střeliva a dalšího majetku střelnice, případně majetku náleţícího 

ostatním osobám (zákazníkům).   

 

 Narušení objektu střelnice z vnějšku objektu mimo provozní dobu.  

 

 Pro kaţdou z těchto událostí jsou vyhledány příčiny pomocí diagramu příčin a následků 

(Narušení bezpečnosti provozu - obr. č. 22, Krádeţ - obr. č. 23, Narušení objektu střelnice - 

obr. č. 24). Tato metoda je také známa pod názvem Ishikawův diagram (dle jejího tvůrce pana 

Kaoru Ishikawa), případně diagram rybí kostry. Účelem je stanovení všech moţných, i málo 

pravděpodobných příčin problému, který řešíme. [17]   
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Obrázek 22: Ishikawův diagram příčin narušení bezpečnosti 

 

 

 

 

Obrázek 23: Ishikawův diagram příčin krádeţe zbraně/střeliva 

 



  43 

 

Obrázek 24: Ishikawův diagram příčin narušení objektu střelnice 

 

 

 

 K negativním jevům ohroţujících bezpečnost na střelnici patří i sebevraţedné jednání, 

tedy sebevraţda s pouţitím střelné zbraně. V České republice bylo v časovém rozmezí let   

2005–2009 zaznamenáno 8028 sebevraţd, coţ tvoří 1,48 % celkové úmrtnosti. V 80 % 

případů páchají sebevraţdu muţi, coţ je podle odborníků způsobeno především tím, ţe muţi 

často sahají po účinnějších metodách sebevraţedného jednání. Nejčastějším způsobem smrti, 

který sebevrahové volí, je pouţití střelné zbraně nebo oběšení. Krytá střelnice představuje 

poměrně snadno dostupné řešení pro sebevrahy, kteří se rozhodli právě pro zhasnutí svého 

ţivota pouţití střelné zbraně, čímţ ovšem neohroţují pouze ţivot svůj, ale i ţivot ostatních 

osob ve svém okolí. Většina krytých střelnic nabízí mezi svými sluţbami i moţnost zapůjčení 

zbraně a pod dozorem a vedením instruktora nacvičovat manipulaci se zbraní, ke které patří i 

výuka v uvedení zbraně do nabitého stavu a provádění střelby na cíl. Tímto se ke střelné 

zbrani mohou dostat i lidé nevlastnící zbrojní průkaz a střelnou zbraň. Proveďme si tedy 

rozbor příčin vedoucích k sebevraţednému jednání na kryté střelnici prostřednictvím 

Ishikawova diagramu příčin a následků (viz obr. č. 25). [14]  
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Obrázek 25: Ishikawův diagram příčin sebevraţdy zastřelením 

 

 

5.2 Analýza příčin a následků negativních jevů na kryté střelnici (FMEA) 

 

 Pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků byly nalezeny moţné příčiny 

negativních jevů ohroţujících bezpečnost provozu kryté střelnice, které vyuţijeme při aplikaci 

Analýzy příčin a následků (metoda FMEA). Metoda FMEA identifikuje nebezpečí, která mají 

závaţný vliv na bezpečnost provozu daného systému. V případě kaţdého negativního jevu 

FMEA určuje míru rizika na základě tří parametrů: pravděpodobnosti vzniku rizika, 

závaţnosti následků a odhalitelnosti rizika. Dle ČSN EN 60812:2006 jednotlivé parametry 

nabývají hodnot 1 - 10. Pro účely této práce postačí upravená stupnice s rozpětím hodnot 

parametrů 1 - 5 (viz tabulka č. 4, tabulka č. 5, tabulka č. 6). Míra rizika nabývá hodnot 0 - 

125, tedy od rizika bezvýznamného aţ po zcela nepřijatelné riziko (viz tabulka č. 3). Při 

výpočtu vychází metoda z předpokladu, ţe míra rizika je přímo úměrná součinu těchto 

parametrů, dle rovnice (1): 
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(1) 

 

R - míra rizika, P - pravděpodobnost vzniku rizika, N - závaţnost následků, H - odhalitelnost 

rizika 

Tabulka 3: Míra rizika R 

R - míra rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 neţádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

Tabulka 4: pravděpodobnost vzniku rizika P 

P - pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

 

Tabulka 5: závaţnost následků N 

N - závaţnost následků 

1 malý delikt, úraz, škoda 

2 větší delikt nebo škoda, úraz s pracovní neschopností  

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 těţký delikt, úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 

 

Tabulka 6: odhalitelnost rizika H 

H - odhalitelnost rizika 

1 riziko předvídatelné nebo odhalitelné v okamţiku jeho vzniku 

2 snadno odhalitelné (doba pro odhalení - několik minut) 

3 odhalitelné riziko (doba pro odhalení < 1 den) 

4 nesnadno odhalitelné riziko (doba pro odhalení > 1 den) 

5 neodhalitelné riziko 

  

 

HNPR 
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 V tabulce č. 7 jsou uvedena jednotlivá rizika ohroţující bezpečnost v objektu kryté 

střelnice. Tato identifikovaná rizika doplněná o popis jejich příčin, následků, stávajících 

opatření, hodnoty parametrů a doporučená opatření jsou uvedena v příloze č. 2. Pro objektivní 

vyhodnocení metody FMEA byl pouţit Paretův diagram (Pareto, italský ekonom) k jehoţ 

sestrojení bylo nutné vyjádřit kumulativní míru rizika a relativní kumulativní míru rizika (viz 

příloha č. 3). Paretův diagram (viz obr. č. 26) je zaloţen na tzv. Paretově optimu, které 

spočívá v myšlence, ţe 80% problémů je způsobeno pouze 20% příčin. Poukazuje tedy na 

rizika, které je vhodné řešit především. Tato rizika jsou vyznačena červeně v tabulce č. 7. 

  

 

Tabulka 7: Výsledná míra rizika 

 

Číslo Identifikace rizika Míra rizika R 

1. Neoprávněný vstup do objektu 48 

2. Neoprávněný vstup do prostor určených pro skladování zbraní a střeliva 48 

3. Neoprávněný vstup do ohroţených prostor 60 

4. Přepadení střelnice 60 

5. Spolupráce personálu s pachatelem 40 

6. Podezřelé chování osob 12 

7. Osoba porušující provozní řád 18 

8. Přerušení dodávky el. proudu 12 

9. Poţár nebo výbuch 32 

10. Nedodrţení pravidel bezpečné manipulace 80 

11. Závada na terčovém zařízení 16 

12. Závada na ventilačním systému 8 

13. Závada na záchytných zařízeních 48 

14. Krádeţ zbraně 27 

15. Krádeţ hotovosti 8 

16. Nedostatečná údrţba 24 

17. Nevhodné střelivo 36 

18. Špatný technický stav zbraní 27 

19. Zneuţití zbraně 80 

20. Sebevraţedné jednání 100 
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Obrázek 26: Paretův diagram 
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5.3 Hodnocení rizik provozu krytých střelnic analýzou souvztaţnosti 

 

 Analýza souvztaţnosti patří mezi analytické metody, které je vhodné pouţít pro 

vyhledávání rizika systému (celých objektů, podniků, konkrétní sluţby). Prvotním krokem je 

vyhledávání zdrojů rizika. Pro účely této analýzy byla pouţita rizika identifikovaná jiţ při 

realizaci analýzy příčin a následků (viz tabulka č. 7). Následuje hodnocení jednotlivých rizik a 

posuzování moţných vzájemných vazeb mezi nimi v rámci přehledné matice (viz tabulka č. 

8). Posuzuje se vzájemná vazba kaţdého rizika s kaţdým dalším rizikem objektu, přičemţ 

hodnota 1 znamená ANO (dané riziko způsobuje další riziko) a hodnota 0 znamená NE 

(hodnoty 0 a 1 se zapisují do tabulky shora dolů). Hodnoty vyjadřující vzájemnou vazbu mezi 

jednotlivými riziky se sečtou a výsledné sumy ΣKar a ΣKrb jsou pouţity k výpočtu koeficientů 

Kar a Kpr (rovnice č. 2 a 3), které uvádí tabulka č. 9. 

  

100]1)-x/(K[(K arar           (2) 

100]1)-x/(K[(K rbpr           (3) 

x - počet hodnocených rizik celkem 

 

Koeficient Kar [%] představuje pro kaţdé posuzované riziko souřadnici x a koeficient Kpr 

souřadnici y. Tyto souřadnice se zakreslí do grafu souvztaţnosti (viz obr. č. 27). Vypočtením 

os O1 = 32,63 % a O2 = 28,42 % (rovnice č. 4 a 5) dojde k rozdělení oblasti grafu na 4 

kvadranty určující rizikovost jednotlivých rizikových faktorů (viz tabulka č. 10). Při výpočtu 

os O1 a O2 je pouţit koeficient „s“, který vyjadřuje spolehlivost systému v %. Pro účely této 

práce jsem zvolil spolehlivost systému 80 %. [12] 

 

s]100/)KK[(100O minar maxar 1        (4) 

s]100/)KK[(100O minpr maxpr 2        (5) 

Karmin, Kprmin - nejniţší hodnoty koeficientů Kar a Kpr 

Karmax, Kprmax - nejvyšší hodnoty koeficientů Kar a Kpr 
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Tabulka 8: Identifikace a hodnocení rizika 

 

 
 

 

 

Tabulka 9: Stanovení koeficientů 
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Obrázek 27: Graf souvztaţnosti 

 

 

Tabulka 10: Hodnocení rizikovosti 

 

Kvadrant Význam 

I. Primární riziko 

II. Sekundární riziko 

III. Ţádné primární riziko 

IV. Relativní bezpečnost 

 

 

5.4 Shrnutí výsledků analýzy rizik provozu krytých střelnic 

 

 Prostřednictvím Ishikawova diagramu příčin a následků byly vyšetřeny příčiny, vedoucí 

k třem základním neţádoucím událostem. Jedná se o narušení bezpečnosti provozu kryté 

střelnice, krádeţ zbraně nebo střeliva v provozní době a narušení objektu kryté střelnice 

mimo provozní dobu. Jak je patrné z diagramů, bezpečnost na kryté střelnici ovlivňuje 

zejména lidský faktor, prostředí a technické prvky kryté střelnice. U krádeţe zbraně nebo 

střeliva sehrává zásadní roli kvalita řešení prostorové a předmětové ochrany, zejména 

dodrţování předepsaného technického zabezpečení zbraní a střeliva dle Nařízení vlády č. 

O1 

O2 

I. II. 

III. 
IV. 
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338/2002 Sb., o technických poţadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo 

střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, 

bezdýmným prachem a zápalkami. Narušení objektu kryté střelnice zvenčí mimo pracovní 

dobu je ovlivněno řešením plášťové ochrany a jistou roli zde hraje i selhání bezpečnostního 

systému. Tedy selhání policie nebo soukromé bezpečnostní sluţby přivolané prostřednictvím 

pultu centralizované ochrany. Sebelepší zabezpečení objektu kryté střelnice, zbraní a střeliva 

není nic platné, jestliţe selţe lidský faktor, dojde ke mstě ze strany personálu střelnice atd. 

Lidský faktor hraje stěţejní roli i při sebevraţedném jednání ze strany zákazníka střelnice 

nebo personálu střelnice, které je analýze, prostřednictvím Ishikawova diagramu, podrobeno 

rovněţ. 

 Příčiny neţádoucích událostí při provozu krytých střelnic byly vyuţity při analýze rizik 

metodou FMEA. Výběr rizik, na která je vhodné se zaměřit při návrhu nápravných opatření, 

byl proveden Paretovou analýzou. Výčet těchto rizik seřazených sestupně dle míry rizika, 

které představují pro bezpečnost provozu kryté střelnice je uveden v tabulce č. 11. Jedná se o 

rizika, jejichţ rizikové číslo R je vyšší neţ 32 včetně.  

Tabulka 11: Výstup z analýzy příčin a následků negativních jevů na kryté střelnici 

Číslo rizika Riziko Míra rizika R 

20 Sebevraţedné jednání 100 

19 Zneuţití zbraně 80 

10 Nedodrţení pravidel bezpečné manipulace 80 

4 Přepadení střelnice 60 

3 Neoprávněný vstup do ohroţených prostor 60 

13 Závada na záchytných zařízeních 48 

2 
Neoprávněný vstup do prostor určených 

pro skladování zbraní a střeliva 
48 

1 Neoprávněný vstup do objektu 48 

5 Spolupráce personálu s pachatelem 40 

17 Nevhodné střelivo 36 

9 Poţár nebo výbuch 32 
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 Výsledkem analýzy souvztaţnosti je roztřídění identifikovaných a ohodnocených rizik 

do čtyř oblastí (viz obr. č. 27), čímţ došlo ke klasifikaci dle rizikovosti jednotlivých 

rizikových faktorů. Pro účely návrhu opatření je důleţitá oblast primárního rizika a oblast 

rizika sekundárně nebezpečného (kvadrant I. a kvadrant II., viz obr. č. 27). Rizika roztříděná 

dle umístění v grafu souvztaţnosti jsou uvedena v tabulce č. 12. 

 

Tabulka 12: Výstup analýzy souvztaţnosti 

I. Kvadrant (primární riziko) II. Kvadrant (sekundární riziko) 

1 - Neoprávněný vstup do objektu 5 - Spolupráce personálu s pachatelem 

2 - Neoprávněný vstup do prostor určených 

pro skladování zbraní a střeliva 
6 - Podezřelé chování osob 

4 - Přepadení střelnice 7 - Osoba porušující provozní řád 

9 - Poţár nebo výbuch 
10 - Nedodrţení pravidel bezpečné 

manipulace 

19 - Zneuţití zbraně 16 - Nedostatečná údrţba 

20 - Sebevraţedné jednání 17 - Nevhodné střelivo 
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6 Návrh opatření ke sníţení rizik provozu střelnice 

 Aby byl naplněn název a cíl této bakalářské práce, tedy „Řízení rizik při provozu krytých 

střelnic”, bude se tato kapitola věnovat rizikům zejména z procesního hlediska. Výstupem 

analýzy rizik (viz kapitola 5.4) je výčet rizik, která závaţně narušují bezpečný provoz 

střelnice. Z procesního hlediska se jedná zejména o (ostatní rizika jsou popsána v příloze č. 

2): 

 sebevraţedné jednání, 

 zneuţití zbraně, 

 nedodrţení pravidel bezpečné manipulace, 

 neoprávněný vstup do ohroţených prostor, 

 neoprávněný vstup do prostor určených pro skladování zbraní a střeliva. 

 

  

6.1 Sebevraţedné jednání s pouţitím střelné zbraně 

 

 Sebevraţedným jednáním se tato práce zabývá v kapitole 5.1, kde jsou graficky 

rozebrány příčiny prostřednictvím Ishikawova diagramu příčin a následků. Včasné odhalení 

úmyslu sebevraţedného jednání je velmi problematické a v mnoha případech takřka nemoţné. 

Personál střelnice a samozřejmě i ostatní osoby pohybující se v objektu střelnice a mající co 

dočinění se zbraněmi a střelivem by se měly věnovat podezřelému chování lidí v jejich okolí. 

Je třeba se soustředit na náplň případného rozhovoru s potenciálním sebevrahem, kdy se daná 

osoba často zmiňuje o myšlenkách týkajících se konkrétního plánování sebevraţdy (kdy, kde 

a jakým způsobem). Osoby zamýšlející odejít ze světa vlastní rukou se často dostávají do 

fáze, kdy si jiţ na myšlenku sebevraţdy natolik zvykly, ţe ji zabudovaly do ţebříčku svých 

hodnot a často o ní hovoří (např., ţe by bez něj na světě bylo lépe, ţe je stejně všem na obtíţ, 

ţe ho nikdo nemá rád atd.). Dále je důleţité všímat si chování osob a vysledovat úkony, které 

mohou sebevraţdě předcházet. Jedná se např. o připravování si dopisu na rozloučenou, náhlé 

urovnávání vztahů s okolím, obstarávání si léků apod. Je velmi důleţité mít na paměti, ţe 

obecně rozšířený mýtus „Kdo o sebevraţdě mluví, nikdy ji nespáchá“ není pravdivý. [16]   

      Existují případy, kdy se sebevraţednému jednání předejít nedá. Jde o náhlá a spontánní 

rozhodnutí, tedy sebevraţdy ve zkratu, kdy se člověk náhle rozhodne a co nejrychleji chce 

svůj cíl naplnit. V tomto případě je důleţité znát zásady krizové komunikace a aktivního 
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naslouchání osobě hrozící sebevraţedným jednáním, nebo která je jiţ započala. Obecné 

zásady pro krizovou komunikaci uvádí Zbořilová v [21]: 

 

 Nepoučovat - poučování lidem připomíná příkazy a zákazy rodičů a velmi lehce je 

rozzlobí. 

 

 Nerozkazovat - tím člověka ponížíme a/nebo nastartujeme agresi. 

 

 Nezpochybňovat jeho tvrzení ani jeho osobu - lepší je dát mu najevo, že nás zajímá jak 

on, tak jeho verze situace (krizová komunikace není výslech). 

 

 Nekritizovat - kritika jen zvyšuje napětí. 

 

 Nejednat povýšenecky a arogantně - to působí spolehlivě jako výzva k boji. 

 

 Neponižovat osobu, se kterou mluvíme - vyhnout se raději větám typu "vy mi budete 

vykat", autoritu tím nezískáte, jen zavdáme příčinu k vyhrocení již tak dost napjaté situace. 

 

 Neprovokovat a sám nereagovat na výzvy k ústnímu souboji - jen tím zvýšíme napětí. 

 

 Nesoudit jednání toho druhého - účelem je navázat a udržet komunikaci, nikoliv najít 

viníka (nejedná se o vyšetřování). 

 

 Navrhuji zavedení pravidelných školení provozovatelů, správců a dalšího personálu 

krytých střelnic v oblasti prevence sebevraţedného jednání a řešení krizových situací v rámci 

odborných kurzů. Doporučuji všem drţitelům zbrojního průkazu věnovat této problematice 

pozornost, jelikoţ sebevrah neohroţuje pouze sám sebe, ale i ţivoty a zdraví ostatních osob ve 

svém okolí. 
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6.2 Zneuţití zbraně    

  

 Jedná se o situaci, kdy osoba zneuţije vlastní zbraň nebo zbraň, jeţ jí byla svěřena 

personálem střelnice k páchání trestné činnosti, případně k sebevraţednému jednání. Můţe se 

také jednat o zbraň odcizenou jiné osobě přítomné na střelnici, nebo z místnosti určené pro 

skladování zbraní a střeliva. V současné době je drtivá většina střelnic vybavena kamerovým 

systémem průmyslové televize (CCTV). Personál střelnice má tedy přehled o pohybu a 

chování osob přítomných na střelišti i v ostatních prostorách kryté střelnice. Doporučuji 

zavést na střelnicích stálou sluţbu u monitoru kamerového systému a kontrolu jejího 

dodrţování ze strany provozovatele střelnice. Dále doporučuji provádět pravidelná školení 

personálu kryté střelnice v oblasti zvládání krizových situací se zaměřením na oblast zbraní a 

střeliva. Personál střelnice se musí věnovat aktivnímu vyhledávání porušování provozního 

řádu kryté střelnice a podezřelému chování osob a tomuto jednání vhodným způsobem 

předcházet a řešit ho. Důleţité je se věnovat vstupu/výstupu osob do/z objektu kryté střelnice 

a samotného střeliště. Zajímavé je technické řešení tohoto problému prostřednictvím 

dvojitých elektronicky ovládaných prosklených bezpečnostních dveří z balisticky odolného 

materiálu (viz obr. č. 28, střelnice Corrado, Ostrava). Toto technické řešení umoţňuje uzavřít 

osoby na střelišti nebo v prostoru mezidveří v případě protiprávního jednání a přivolání 

pomoci. Samozřejmě toto řešení umoţňuje i zabránění vstupu osob do objektu nebo jeho 

opuštění.  

 

 

Obrázek 28: Dvojité vstupní bezpečnostní dveře 
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6.3 Nedodrţení pravidel bezpečné manipulace 

 

 Jednou z podmínek daných zákonem pro vydání zbrojního průkazu je i úspěšné 

absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Zkouška odborné způsobilosti se skládá 

z teoretické a praktické části. V praktické části zkoušky odborné způsobilosti jsou ověřovány 

znalosti zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Důraz je kladen zejména na 

zajištění bezpečnosti za všech podmínek pouţití zbraně. Pro pouţití zbraní lze specifikovat 

obecné zásady bezpečné manipulace v rámci bezpečnostního desatera, které uvádí [9]:  

 

1. Se zbraní zacházej vždy tak, jako by byla nabitá, dokud se nepřesvědčíš o opaku. 

2. Před použitím zbraně se podrobně seznam s její konstrukcí a funkcí, nepoužívej zbraň 

bez svolení jejího držitele nebo vlastníka. 

3. Při manipulaci se zbraní se soustřeď pouze na tuto činnost a nezabývej se ničím jiným, 

co se zbraní přímo nesouvisí. 

4. Nemiř (ani žertem) a nesměřuj ústí zbraně na jiné osoby a mimo bezpečné prostory. 

5. Při střelbě a před ní nepožívej alkohol ani drogy. 

6. Při zacházení vždy drž zbraň pevně a manipuluj s ní tak, aby byl spolehlivě vyloučen její 

pád a nedošlo ke zranění ani k nenadálému výstřelu. 

7. Zbraň nabíjej až bezprostředně před střelbou. 

8. Ke střelbě používej pouze ověřené náboje odpovídající ráže a provedení zbraně. 

9. Při závadě nebo podezření na poruchu zbraně ihned zastav střelbu. 

10. Při střelbě používej účinné chrániče sluchu a ochranné brýle. 

 

 Dodrţování těchto bezpečnostních zásad by mělo být snahou kaţdého, kdo chce získat 

zbrojní průkaz nebo je jiţ jeho drţitelem. Kaţdý střelec by si měl uvědomit své síly, moţnosti 

a dovednosti a tak předcházet podcenění těchto aspektů při koupi zbraně nebo manipulace se 

zbraní, na kterou nemá kvalifikaci. V příloze č. 4 uvádím ilustrační obrázky znázorňující 

základní bezpečnou manipulaci se zbraní. 
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6.4 Neoprávněný vstup do ohroţených prostor  

 

 V případě neoprávněného vstupu do ohroţených prostor navrhuji dodrţovat doporučení 

dle ČSN EN 49 5401. Tedy vybavení střelnice signalizačními a výstraţnými prvky, které 

upozorní i nezúčastněné osoby na to, ţe se nachází v prostoru střelnice nebo v jejím 

ohroţeném prostoru a ţe se na střelnici střílí. Nad vchodem do střeliště navrhuji umístit 

červené světlo, které se rozsvěcuje v době střeleb. Personál střelnice musí neustále 

kontrolovat prostor střeliště a ohroţené prostory prostřednictvím kamerového systému. Dále 

navrhuji opatřit výstřelný prostor za palebnou čárou infračervenými nebo mikrovlnnými 

závorami systému EZS, pracujícími na principu vyhodnocování přerušení infračerveného 

paprsku nebo mikrovlnného záření mezi vysílačem a přijímačem. Tato závora musí být 

umístěna tak, aby zaručeně odhalovala neoprávněný vstup do výstřelného prostoru 

ohroţeného střelami. Pokud hrozí přístup do ohroţených prostor jinak, např. dveřmi do 

cílového prostoru: opatřit dveře červeným (nebezpečí, nevstupovat) a zeleným světlem a 

elektronickým blokováním. Na střeleckých stanovištích umístit signalizační zařízení (světlo + 

klakson) signalizující narušení ohroţených prostor.  

 

 

6.5 Neoprávněný vstup do prostor určených pro skladování zbraní a střeliva 

 

 Pro případ neoprávněného vstupu do prostor určených pro skladování zbraní a střeliva 

doporučuji opět vybavit tyto prostory kamerovým systémem a zajistit neustálou přítomnost 

odpovědné osoby u monitoru tohoto systému. Vhodné je zabezpečit tyto prostory systémem 

EZS, zejména z hlediska detekce neoprávněného vstupu (magnetické čidla otevření dveří a 

oken) a pohybu osob (pasivní infračervená čidla). Dále doporučuji provádění pravidelných 

kontrol zabezpečení zbraní a střeliva dle [27] a zajištění vhodného označení prostor 

(Nepovolaným vstup zakázán).  

 Tato doporučení se vztahují i na krádeţ zbraně v prostoru kryté střelnice. Kaţdému 

drţiteli zbraně je ze zákona uloţena povinnost zabezpečit zbraň nebo střelivo proti ztrátě, 

zneuţití nebo odcizení (viz kapitola 4.6).  
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7 Závěr 

 Osobně jsem drţitelem zbrojního průkazu a tedy i osobou odborně způsobilou k drţení 

zbraní a střeliva. Vzhledem k tomu, ţe kryté střelnice často navštěvuji za účelem nácviku 

střelby a manipulace se střelnými zbraněmi a sám se tedy vystavuji působení rizikových 

faktorů s tímto spojených, cítil jsem potřebu tuto problematiku řešit v rámci bakalářské práce.   

 S pomocí doposud nabytých vědomostí a pouţitých zdrojů jsem v této práci popsal 

právní a teoretické základy provozu krytých střelnic. V rámci přípravy na analýzu rizik jsem 

navštívil řadu veřejných komerčních krytých střelnic v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji. Na základě takto získaných informací byla provedena analýza rizik současného systému 

zajišťování bezpečného provozu krytých střelnic. Okrajově bylo analyzováno i zabezpečení 

objektu kryté střelnice a zabezpečení střelných zbraní. Výstupy analýzy rizik byly vhodně a 

přehledně shrnuty a na jejich základě byl proveden návrh opatření ke zlepšení systému 

zabezpečujícího provoz na střelnici.  

 Je nutné si uvědomit, ţe riziko jako takové lze pouze minimalizovat na přijatelnou míru, 

která závisí na tom, kolik finančních prostředků je provozovatel kryté střelnice ochoten, 

popřípadě schopen investovat. V současné době roste počet projekčních laserových střelnic, 

které představují alternativní způsob provádění střelby na cíl. Cíle jsou promítány na 

projekčním plátně a zásahy jsou vyhodnocovány kamerovým snímačem a příslušným 

softwarem. Laserová vloţka lze umístit i do vlastní střelné zbraně. Podle mého názoru ovšem 

tento způsob střelby nikdy neosloví střelce tak jako klasická střelba střelivem, jehoţ střelám je 

udělen pohyb okamţitým uvolněním chemické energie při iniciaci výmetné prachové náplně. 

Nejenom kryté, ale i otevřené venkovní střelnice budou i nadále vyhledávány střelci a je 

velmi důleţité dbát na bezpečnost a věnovat se řízení rizik vyplývajících z jejich provozu. 
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