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Příloha č. 2 Identifikace příčin a následků negativních jevů provozu krytých střelnic 

 

Identifikace nebezpečí:   

Číslo Negativní jev Projev Následky Příčiny 

Současný stav 
Doporučená 

opatření 
Současná 

opatření 
P N H R 

1. 
Neoprávněný vstup do 

objektu. 

V době mimo 

provoz vnikne 

neoprávněná 

osoba do 

objektu kryté 

střelnice, 

přičemž 

překoná MZS. 

Možnost použití 

těžké techniky k 

překonání 

obvodových 

konstrukcí. 

Poškození majetku 

kryté střelnice, 

zejména MZS (okna, 

dveře, bezpečnostní 

skla, zámky, mříže, 

trezorové skříně, 

trezory, rolety). 

Krádež peněz a 

zbraní, střeliva a 

dalšího sortimentu. 

Zbraně mohou být 

použity pro další 

trestnou činnost. 

Úmyslné poškození 

zbraní a střeliva a 

dalšího sortimentu, 

případně ostatního 

majetku kryté 

střelnice. 

Spolupráce personálu 

s pachatelem. 

Personál v roli 

pachatele. Překonání 

MZS. Nedbalost 

personálu střelnice při 

aktivaci EZS a 

zajištění objektu 

prostřednictvím MZS 

při opouštění 

střelnice. Závada na 

EZS a MZS. 

Podcenění 

podezřelého chování 

osob v okolí nebo 

uvnitř objektu 

střelnice. 

Zabezpečení 

zbraní a 

střeliva dle 

Nařízení 

vlády č. 

338/2002 Sb. 

(MZS), EZS 

+ PCO. 

3 4 4 48 

Zajištění objektu 

kryté střelnice po 

ukončení 

provozní doby s 

pomocí 

kontrolního 

seznamu (check 

list). Pravidelná 

revize EZS a 

MZS. Školení v 

oblasti obsluhy 

EZS. Věnovat 

pozornost 

podezřelému 

chování osob v 

okolí nebo uvnitř 

objektu střelnice.   



2. 

Neoprávněný vstup do 

prostor určených pro 

skladování zbraní a 

střeliva. 

Návštěvník 

střelnice 

neoprávněně 

vstoupí do 

prostor pro 

skladování 

zbraní a střeliva, 

případně dalšího 

sortimentu nebo 

hotovosti. 

Možnost 

ozbrojeného 

pachatele, který 

si vstup do 

těchto prostor 

vynutí hrozbou 

střelnou zbraní.  

Běžný neoprávněný 

vstup bez 

protiprávního jednání. 

Krádež zbraní a 

střeliva, dalšího 

sortimentu, hotovosti. 

Úmyslné poškození 

zbraní a střeliva a 

dalšího sortimentu, 

případně ostatního 

majetku kryté 

střelnice. Poškození 

MZS. Zbraně mohou 

být použity pro další 

trestnou činnost. 

Nedbalost, únava 

nebo spolupráce 

personálu s 

pachatelem. Prostory 

neoznačeny (např. 

Zákaz vstupu 

nepovolaným 

osobám). Prostory 

nezabezpečeny proti 

vniknutí (MZS, EZS). 

Prostory nejsou 

snímány kamerovým 

systémem nebo není 

zajištěna neustálá 

přítomnost obsluhy u 

monitoru kamerového 

systému. Zbraně 

nezabezpečeny dle 

Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb. 

Podcenění 

podezřelého chování 

osob v okolí nebo 

uvnitř objektu 

střelnice. 

Zabezpečení 

zbraní a 

střeliva dle 

Nařízení 

vlády č. 

338/2002 Sb. 

(MZS), 

Některé 

střelnice 

disponují 

zabezpečením 

těchto prostor 

magnetickými 

čidly otevření 

dveří a oken 

+ předmětová 

ochrana EZS. 

3 4 4 48 

Pravidelná revize 

EZS a MZS. 

Kontrola 

zabezpečení 

zbraní a střeliva. 

Zajištění 

označení prostor 

(Nepovolaným 

vstup zakázán). 

Zabezpečení 

těchto prostor 

kamerovým 

systémem. 

Kontrola 

obsluhy 

monitoru 

kamerového 

systému. 

Věnovat 

pozornost 

podezřelému 

chování osob v 

okolí nebo uvnitř 

objektu střelnice. 

Předmětová 

ochrana. 



3. 
Neoprávněný vstup do 

ohrožených prostor. 

Vstup osoby do 

prostoru, kde 

hrozí přímý 

dopad střel nebo 

střel odražených 

(vyjma správce 

střelnice při 

zastavené 

střelbě). 

Vážná zranění osob, 

nutný převoz do 

nemocnice. Není 

vyloučeno poranění s 

trvalými následky 

nebo poranění 

neslučitelná se 

životem. 

Ve schválených 

krytých střelnicích je 

to možné pouze 

překonáním 

konstrukce 

střeleckého boxu 

(střelecké stanoviště). 

Nedbalost, 

sebevražedné úmysly. 

Správce aniž by 

zastavil střelbu.  

Řešení 

ohrožených 

prostor dle 

ČSN 39 5401 

(kapitola 

Ohrožené 

prostory 

střelnice) 

3 5 4 60 

Kontrola 

dodržování ČSN 

39 5401. Pokud 

hrozí přístup do 

ohrožených 

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) - 

signalizace při 

narušení 

ohrožených 

prostor.  



4. Přepadení střelnice 

Ozbrojená 

osoba nebo 

skupina osob 

vstoupí do 

prostor kryté 

střelnice za 

účelem páchání 

trestné činnosti. 

Poškození majetku 

střelnice a ostatních 

osob (zbraně, střelivo, 

ostatní). Loupežné 

přepadení (odcizení 

hotovosti, zbraní, 

střeliva, atd.). Vzetí 

rukojmích. Vážná 

zranění osob, nutný 

převoz do nemocnice. 

Není vyloučeno 

poranění s trvalými 

následky nebo 

poranění neslučitelná 

se životem. 

Úmysl pachatele. 

Napojení 

střelnice na 

bezpečnostní 

sbory a SBS 

(PCO). 

3 5 4 60 

Školení 

personálu v 

oblasti 

psychologie 

(vnímání 

podezřelého 

chování, 

vyjednávání v 

krizových 

situacích). 

Nácvik simulace 

krizových 

situací. 

Pravidelný 

výcvik obranné 

střelby a 

manipulace se 

zbraněmi a 

střelivem. 



5. 
Spolupráce personálu 

s pachatelem 

Personál 

střelnice 

úmyslně 

spolupracuje s 

pachatelem 

trestné činnosti. 

V úvahu se bere 

i poskytnutí 

zbraně k 

sebevražednému 

jednání nebo 

napomáhání k 

sebevraždě. 

Krádež hotovosti, 

zbraní, střeliva a 

ostatního sortimentu. 

Přepadení střelnice. 

Útok na jinou osobu. 

Poškození majetku 

střelnice. Účast na 

sebevraždě (§ 144 

zákona č. 40/2009 

Sb.)  

Úmysl pachatele. 
Kamerový 

systém. 
2 5 4 40 

Výcvik a školení 

personálu. Výběr 

vhodného 

personálu. 

Psychotesty. 

Kontrola chování 

personálu 

kamerovým 

systémem. 

Věnování 

pozornosti 

podezřelému 

chování 

personálu a 

ostatních osob. 

6. 
Podezřelé chování 

osob. 

Podezřelý 

pohyb osob v 

objektu střelnice 

či v jeho okolí s 

úmyslem 

monitorování 

prostředí a 

získávání 

informací 

potřebných k 

páchání trestné 

činnosti.  

Páchání trestné 

činnosti. 
Úmysl pachatele. 

Kamerový 

systém. 
3 1 4 12 

Kontrola 

přítomnosti 

obsluhy 

monitoru 

kamerového 

systému. Školení 

personálu v 

oblasti 

psychologie 

(vnímání 

podezřelého 

chování)  



7. 
Osoba porušující 

provozní řád 

Osoba porušuje 

ustanovení 

provozního 

řádu. 

Ohrožení bezpečnosti 

osob na střelnici. 

Nedbalost. Neznalost 

provozního řádu. 

Personál neseznámil 

osobu s provozním 

řádem. Úmyslné 

jednání. Spolupráce 

personálu s 

pachatelem při 

páchání trestné 

činnosti. 

Kamerový 

systém.  
3 3 2 18 

Kontrola 

přítomnosti 

obsluhy 

monitoru 

kamerového 

systému. Školení 

personálu v 

oblasti 

psychologie 

(vnímání 

podezřelého 

chování). 

Pravidelná 

kontrola údajů v 

provozním řádu 

a jejich 

aktualizace.  

8. 
Přerušení dodávky el. 

proudu 

Výpadek 

dodávky el. 

Proudu v 

objektu kryté 

střelnice.   

Ohrožení bezpečnosti 

osob na střelnici, 

vlivem snížené 

viditelnosti.  

Úmysl pachatele. 

Porucha rozvodné 

sítě. 

Systém EZS a 

EPS se 

záložním 

zdrojem (dle 

ČSN  

EN 50131-1)  

4 3 1 12 

Záložní napájecí 

zdroj UPS, který 

při výpadku 

proudu udrží 

osvětlení několik 

minut pod 

napětím (doba 

pro zastavení 

střelby). 



9. Požár nebo výbuch 

V prostorách 

kryté střelnice 

nastane výbuch 

nebo vypukne 

požár. 

Při střelbě z palných 

zbraní dochází k 

nedokonalému 

odhoření prachové 

výmetné náplně 

střeliva a tyto zbytky 

jsou obsaženy v 

povýstřelových 

zplodinách. Při 

zanedbané údržbě 

může dojít k výbuchu 

a následnému požáru, 

jelikož tyto zbytky 

tvoří se vzduchem 

výbušnou směs. 

Materiální škoda. 

Ohrožení života a 

zdraví osob, životního 

prostředí. 

Nevhodné skladování 

zbraní a střeliva 

(Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb.). 

Úmyslné založení 

požáru nebo z 

nedbalosti. Kouření a 

manipulace s 

otevřeným ohněm. 

Nedostatečná údržba.  

Provádění 

údržby 

prostor 

střelnice. 

Hasicí 

přístroje, 

hydranty. 

Některé 

střelnice mají 

systém EZS 

doplněn o 

detektory 

kouře, 

vyzařování 

plamene a 

teploty. 

Kamerový 

systém.   

4 4 2 32 

Kontrola 

dodržování 

podmínek 

skladování dle 

Nařízení vlády č. 

338/2002. Sb. 

Pravidelná 

údržba a její 

kontrola 

(provádění 

zápisu o údržbě 

do zvláštního 

dokumentu). 

Zabezpečení 

prostřednictvím 

plnohodnotného 

systému EPS. 

Požární ochrana 

ve 

vzduchotechnice. 

Kontrola požární 

bezpečnosti 

staveb dle ČSN 

73 0802. 

Kontrola 

obsluhy 

kamerového 

sytému. Kontrola 

dodržování 

zákazu kouření. 



10. 
Nedodržení pravidel 

bezpečné manipulace 

Osoba nedodrží 

pravidla 

bezpečné 

manipulace se 

zbraní a 

střelivem při 

čištění zbraně, 

nabíjení a 

střelbě. 

Nepředvídaný výstřel. 

Poškození majetku 

vlivem účinků střel. 

Ohrožení života a 

zdraví osob.  

Neznalost pravidel 

bezpečné manipulace. 

Nedbalost. Únava. 

Přecenění svých sil 

při manipulaci a 

střelbě z velkorážních 

zbraní. Při svěření 

zbraně: nepřítomnost 

instruktora nebo 

neseznámení osoby 

bez ZP s pravidly 

bezpečné manipulace. 

Manipulace 

za 

přítomnosti 

odpovědné 

osoby (u osob 

bez ZP, dle 

zákona č. 

119/2002 

Sb.). 

Kamerový 

systém. 

4 5 4 80 

Pravidelné 

školení a výcvik 

personálu v 

oblasti 

manipulace se 

zbraněmi a 

střelivem. 

Kontrola střelců 

prostřednictvím 

kamerového 

systému.   

11. 
Závada na terčovém 

zařízení 

Situace, kdy 

dojde vlivem 

střelby k závadě 

na terčovém 

zařízení. 

Poškození majetku. 

Nedodržení pravidel 

bezpečné manipulace 

se zbraní a střelivem. 

Manipulace 

za 

přítomnosti 

odpovědné 

osoby (u osob 

bez ZP, dle 

zákona č. 

119/2002 

Sb.). 

Kamerový 

systém. 

4 2 2 16 

Pravidelné 

školení a výcvik 

personálu v 

oblasti 

manipulace se 

zbraněmi a 

střelivem. 

Kontrola střelců 

prostřednictvím 

kamerového 

systému.   

12. 
Závada na ventilačním 

systému. 

Situace, kdy 

nefunguje 

ventilační 

systém. 

Zhoršení klimatických 

podmínek uvnitř 

objektu střelnice 

(hromadění CO2 a 

povýstřelových 

zplodin). Zátěž pro 

lidský organismus. 

Výpadek el. proudu. 

Úmyslné poškození. 

Porucha. Personál 

neuvedl zařízení do 

chodu (nedbalost, 

únava…) 

Kamerový 

systém.  
4 1 2 8 

Elektrická 

signalizace 

činnosti 

ventilačního 

zařízení.  



13. 
Závada na záchytných 

zařízeních 

Záchytné 

zařízení neplní 

svou funkci 

(zabránění 

odrazu střel zpět 

ke střelcům 

nebo opuštění 

ohroženého 

prostoru 

střelami) 

Odraz střel zpět ke 

střelcům nebo 

opuštění ohroženého 

prostoru střelami. 

Ohrožení zdraví osob. 

Materiální ztráty.  

Střelba na cíl nebo 

nedodržení pravidel 

bezpečné manipulace. 

Kontrola 

stavu 

záchytných 

zařízení po 

provozní 

době. 

4 4 3 48 

Zápis kontroly 

záchytných 

zařízení do 

zvláštního 

dokumentu. 

Kontrola 

provádění 

činnosti. 



14. Krádež zbraně 

Odcizení zbraně 

v objektu 

střelnice.  

Poškození majetku 

střelnice a ostatních 

osob (MZS, zbraně, 

střelivo, ostatní). 

Zbraně mohou být 

použity pro další 

trestnou činnost. 

Nedbalost majitele 

zbraně nebo 

personálu. 

Nepřítomnost 

personálu u monitoru 

kamerového systému. 

Prostory 

nezabezpečeny proti 

vniknutí (MZS, EZS). 

Prostory, kde jsou 

zbraně a střelivo 

skladovány, nejsou 

snímány kamerovým 

systémem. Není 

zajištěna neustálá 

přítomnost obsluhy u 

monitoru kamerového 

systému. Zbraně 

nezabezpečeny dle 

Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb. 

Podcenění 

podezřelého chování 

osob v okolí nebo 

uvnitř objektu 

střelnice. 

Zabezpečení 

zbraní a 

střeliva dle 

Nařízení 

vlády č. 

338/2002 Sb. 

(MZS). EZS. 

Kamerový 

systém. 

3 3 3 27 

Pravidelná revize 

EZS a MZS. 

Kontrola 

zabezpečení 

zbraní a střeliva. 

Zabezpečení 

těchto prostor 

kamerovým 

systémem. 

Kontrola 

obsluhy 

monitoru 

kamerového 

systému. 

Věnovat 

pozornost 

podezřelému 

chování osob v 

okolí nebo uvnitř 

objektu střelnice. 

Předmětová 

ochrana. 



15. Krádež hotovosti 

Pachatel odcizí 

peněžní 

hotovost z kasy 

v prodejně nebo 

z trezoru. 

Peněžní ztráta. 

Nedbalost personálu. 

Nepřítomnost 

personálu u monitoru 

kamerového systému. 

Prostory 

nezabezpečeny proti 

vniknutí (MZS, EZS). 

Prostory, kde je 

skladovány zbraně a 

střelivo nejsou 

snímány kamerovým 

systémem nebo není 

zajištěna neustálá 

přítomnost obsluhy u 

monitoru kamerového 

systému. Podcenění 

podezřelého chování 

osob v okolí nebo 

uvnitř objektu 

střelnice. 

Kamerový 

systém. 
2 2 2 8 

Věnovat 

pozornost 

podezřelému 

chování osob v 

okolí nebo uvnitř 

objektu střelnice. 

Předmětová 

ochrana. 



16. Nedostatečná údržba 

Údržba prostor 

objektu střelnice 

je nedostatečná. 

Zhoršení 

hygienických 

podmínek. Vznik 

prašného prostředí se 

zvýšeným nebezpečím 

požáru a výbuchu. Při 

střelbě z palných 

zbraní dochází k 

nedokonalému 

odhoření prachové 

výmetné náplně 

střeliva a tyto zbytky 

jsou obsaženy v 

povýstřelových 

zplodinách. Při 

zanedbané údržbě 

může dojít k výbuchu 

a následnému požáru, 

jelikož tyto zbytky 

tvoří se vzduchem 

výbušnou směs. 

Ohrožení zdraví osob. 

Nedostatečná údržba. 

Provádění 

údržby 

prostor 

střelnice.  

3 4 2 24 

Pravidelná 

údržba a její 

kontrola 

(provádění 

zápisu o údržbě 

do zvláštního 

dokumentu). 



17. Nevhodné střelivo 

Nadměrná 

intenzita 

chemické 

přeměny 

výmetné náplně, 

špatný 

technický stav 

střeliva 

(koroze). 

Používání 

střeliva typu, 

pro který není 

střelnice 

uzpůsobena.  

Nepředvídaný výstřel. 

Poškození majetku 

vlivem účinků střel 

(např. roztržení bubnu 

revolveru). Ohrožení 

života a zdraví osob.  

Nevhodné skladování 

zbraní a střeliva 

(Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb.). 

Sabotáž ze strany 

zaměstnance střelnice. 

Nedbalost nebo 

nezkušenost osob při 

používání přebíjeného 

střeliva. 

Kontrola 

střeliva v 

rámci výroby. 

3 3 4 36 

Kontrola 

dodržování 

podmínek 

skladování dle 

Nařízení vlády č. 

338/2002. Sb. 

Školení v oblasti 

manipulace se 

zbraněmi a 

střelivem a 

přebíjení 

střeliva.  

18. 
Špatný technický stav 

zbraní 

Užívání zbraní a 

střeliva ve 

špatném 

technickém 

stavu v 

prostorách kryté 

střelnice. 

Selhání zbraně a 

ohrožení, života, 

zdraví a majetku. 

Nevhodné skladování 

zbraní a střeliva 

(Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb.). 

Sabotáž. Únava 

materiálu. Nevhodné 

užívání.  

Optická 

kontrola 

technického 

stavu 

zapůjčených 

zbraní při 

vracení. PČR 

1 x 5 let 

kontrola 

zbraní.  

3 3 3 27 

Kontrola 

dodržování 

skladování dle 

Nařízení vlády č. 

338/2002 Sb. 



19. Zneužití zbraně 

Osoba zneužije 

vlastní zbraň 

nebo zbraň, jež 

jí byla svěřena 

personálem 

střelnice k 

páchání trestné 

činnosti, 

případně k 

sebevražednému 

jednání.  

Páchání trestné 

činnosti (loupež, 

ohrožování jiných 

osob, přepadení, 

atd..).  

Podcenění 

podezřelého chování 

osob v okolí nebo 

uvnitř objektu 

střelnice. Nedbalost. 

Kontrola 

chování 

personálu a 

ostatních 

osob 

kamerovým 

systémem. 

4 5 4 80 

Výcvik a školení 

personálu. Výběr 

vhodného 

personálu. 

Psychotesty. 

Věnování 

pozornosti 

podezřelému 

chování 

personálu a 

ostatních osob. 

20. Sebevražedné jednání 

Osoba použije 

zbraň k 

sebevraždě. 

Smrt a ohrožení života 

a zdraví ostatních 

osob. 

Socio-demografické, 

klinické faktory a 

faktory životního 

prostředí (viz. 

Ishikawův diagram). 

Personál střelnice 

(napomáhání k 

sebevraždě, podcenění 

podezřelého chování 

zákazníka, při svěření 

zbraně: nepřítomnost 

instruktora nebo 

neseznámení osoby 

bez ZP s pravidly 

bezpečné 

manipulace). 

Kontrola 

chování 

personálu a 

ostatních 

osob 

kamerovým 

systémem. 

Manipulace 

za 

přítomnosti 

odpovědné 

osoby (u osob 

bez ZP, dle 

zákona č. 

119/2002 

Sb.). 

4 5 5 100 

Výcvik a školení 

personálu. Výběr 

vhodného 

personálu. 

Psychotesty. 

Věnování 

pozornosti 

podezřelému 

chování 

personálu a 

ostatních osob. 

Kontrola střelců 

prostřednictvím 

kamerového 

systému. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 Tabulka Paretovy analýzy 

 

Číslo rizika Riziko Míra rizika R Kumulativní R Relativní kumulativní R [%] 

20 Sebevražedné jednání 100 100 12,76 

19 Zneužití zbraně 80 180 22,96 

10 
Nedodržení pravidel bezpečné 

manipulace 
80 260 33,16 

4 Přepadení střelnice 60 320 40,82 

3 
Neoprávněný vstup do ohrožených 

prostor 
60 380 48,47 

13 Závada na záchytných zařízeních 48 428 54,59 

2 

Neoprávněný vstup do prostor 

určených pro skladování zbraní a 

střeliva 

48 476 60,71 

1 Neoprávněný vstup do objektu 48 524 66,84 

5 Spolupráce personálu s pachatelem 40 564 71,94 

17 Nevhodné střelivo 36 600 76,53 

9 Požár nebo výbuch 32 632 80,61 

18 Špatný technický stav zbraní 27 659 84,06 

14 Krádež zbraně 27 686 87,50 

16 Nedostatečná údržba 24 710 90,56 

7 Osoba porušující provozní řád 18 728 92,86 

11 Závada na terčovém zařízení 16 744 94,90 

6 Podezřelé chování osob. 12 756 96,43 

8 Přerušení dodávky el. proudu 12 768 97,96 

12 Závada na ventilačním systému 8 776 98,98 

15 Krádež hotovosti 8 784 100,00 



Příloha č. 4 Bezpečná manipulace se střelnou zbraní při kontrole před 

střelbou a čištěním (zdroj:[9]) 

 

 

 

 

Obrázek 1: Bezpečné uchopení krátké zbraně (pistole CZ 75) do ruky tak, že ukazovák není 

umístěn v lučíku (na spoušti) a palec spolu s ostatními prsty pevně obepíná rukojeť pistole. 

Takto je pistole držená po celou dobu manipulace. 

 

 

 

Obrázek 2: Bezpečné vyjmutí zásobníku stlačením tlačítka záchytu zásobníku palcem. 

 

 



 
 

Obrázek 3: Vizuální kontrola pohledem do výhozného okénka závěru, zdali se v nábojové 

komoře krátké zbraně nenachází náboj. 

 

 

 

 

Obrázek 4: Bezpečné uchopení dlouhé zbraně (CZ ZKM 451/452) oběma rukama tak, aby 

ukazovák pravé ruky nebyl umístěn v lučíku nebo dokonce na spoušti. 

 

 

 



 

 

Obrázek 5: Vyjmutí zásobníku stlačením tlačítka záchytu zásobníku. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Vizuální kontrola pohledem do výhozného okénka závěru, zdali se v nábojové 

komoře nenachází náboj.  

 

 



 

 

Obrázek 7: Bezpečné uchopení dlouhé zbraně (dvouhlavňová brokovnice, dvojka) oběma 

rukama tak, aby ukazovák pravé ruky nebyl umístěn v lučíku nebo dokonce na spoušti. 

 

 

 

Obrázek 8: Provedení vizuální kontroly, pohledem do obou komor i vývrtů hlavní, zdali se v 

nábojové komoře nenachází náboj. Sklopení pažby s lůžkovým závěrem se provádí 

vychýlením páčky vpravo při současném tlaku na pažbu.  


