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1 Úvod 

 

V současné době se můţeme setkat se střelivem, střelnými zbraněmi, municí a 

pyrotechnikou ve střelnicích, skladech munice, u ozbrojených sloţek, ale také v prodejnách 

střeleckých a loveckých potřeb a samozřejmě i v domácnostech.  

Střelivo a munice má vlastnosti výbušnin a pyrotechnických sloţek a je určené nejen 

k profesionálnímu, ale také ke komerčnímu vyuţití. Proto kaţdý drţitel zbrojního průkazu je 

seznámen s bezpečnostními riziky, se způsoby skladování, zacházením a drţením zbraní, 

střeliva a schválené pyrotechniky.  

Různé druhy střeliva se vyuţívají ve střelnicích s různým zaměřením střelby (střelba 

z krátkých ručních palných zbraní, dlouhých palných zbraní atd.), kdy při jejich provozu 

můţe dojít ke vzniku mimořádných událostí různorodého charakteru.  K manipulaci se 

střelivem a municí dochází také ve skladech, prodejnách střeliva a v budovách patřící 

ozbrojeným sloţkám České republiky. Jedním z typů mimořádné události, který můţe 

v těchto prostorech nastat je i poţár. Během poţáru můţeme předpokládat výbuch střeliva a 

následně ohroţení ţivota zasahujících hasičů, přítomných osob a poškození stavebních 

konstrukcí objektů. 

V roce 2007 došlo v Plzni na veřejné střelnici Leiko při běţném provozu k poţáru, kde 

po výstřelu ze zbraně se vznítil usazený střelný prach v koberci a následně došlo k rozšíření 

poţáru aţ ke skladu se střelivem a střelnými zbraněmi. Tento zásah byl velice náročný 

z hlediska moţnosti nasazení sil prostředků jednotek poţární ochrany (viz Příloha 4). Při 

vyhodnocování zásahu bylo zjištěno, ţe na tento konkrétní typ události není v současné době 

zpracována ţádná metodika z pohledu taktiky zásahu jednotek poţární ochrany. 

Událost ve střelnici mě inspirovala k výběru tématu mé bakalářské práce. V úvodu 

jsem se zaměřil na legislativní poţadavky vztaţené na střelnice, skladování střeliva, munice a 

na provozní podmínky střelnic. Ve druhé části jsem zhodnotil realizaci praktické zkoušky 

chování střeliva v reálných podmínkách poţáru. Tato zkouška proběhla v součinnosti 

jednotek Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Krajského ředitelství policie 

Plzeňského kraje specializovaného útvaru odboru kriminalistické technické expertízy a 

pyrotechnické sluţby. Výsledky této praktické zkoušky jsou uvedeny v této bakalářské práci a 

byly vyuţity pro vytvoření návrhu Metodického listu a zásahových moţností jednotek poţární 

ochrany. Tyto materiály by mohly být nápomocné při řešení reálného poţáru ve střelnicích, 

skladech munice a při likvidaci vzniklé mimořádné události.  
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2 Rešerše 

 

Pro vytvoření bakalářské práce byly informace čerpány ze zákona o zbraních, českých 

státních norem týkající se problematiky střeliva a střelnic, bojového řádu jednotek poţární 

ochrany a ze zkušeností odborníků na balistiku a pyrotechniku. 

 

Zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně 

zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění 

zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

ČSN 39 5002-1. Civilní střelné zbraně a střelivo, Všeobecné termíny a definice. Praha: Český 

normalizační institut, 1995, 98 s. 

Tato norma se zabývá ručními střelnými zbraněmi, střelivem, konstrukcí, balistikou, měřicími 

přístroji a související terminologií a definicemi. 

 

ČSN 39 5401. Civilní střelné zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně. 

Praha: Český normalizační institut, 1997, 20 s. 

Tato norma obsahuje podmínky pro výstavbu střelnic, poţadavky na střelnice a jejich 

rozdělení. 

 

Kolektiv autorů. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství s přispěním státní dotace Ministerstva vnitra – Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2001, 96 s., ISBN 978-80-7385-

026-5. 

Bojový řád řeší nebezpečí u zásahu, řízení poţárního zásahu, druhy poţárních zásahů a 

součinnost s jinými sloţkami. 
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3 Legislativní požadavky na provozování střelnic 

 

Střelnice jsou objekty, ve kterých se setkáváme s různými druhy střeliva, zbraní a 

pyrotechnických výrobků. Tyto objekty jsou řešeny dle českých státních norem.  

 

3.1 Rozdělení střelnic dle normy ČSN 39 5401 [3] 

 

1) Dle stavebního řešení 

a) venkovní – umístění střelnice ve volném prostoru 

b) tunelová – umístění v uzavřeném prostoru 

c) kombinovaná – kombinace předchozích dvou řešení 

 

2) Dle možného úniku střel 

a) krytá – střelnice, jejíţ ochranná zařízení zaručují, ţe střely nemůţou opustit prostor 

střelnice 

b) polokrytá – střelnice, jejíţ záchytná a ochranná zařízení pro bezpečnost zachytí 

všechny přímo vystřelené střely, ale nezaručí únik odraţených střel mimo prostor 

střelnice 

c) otevřená – střelnice, jejíţ záchytná a ochranná zařízení nezaručují, ţe střely přímo 

vystřelené a odraţené neopustí prostor střelnice 

 

3) Dle použitelných zbraní a střeliva 

a) pro krátké palné zbraně – určená pro střelbu z krátkých palných zbraní 

b) pro dlouhé palné zbraně – určená pro střelbu z dlouhých palných zbraní 

c) pro maloráţky – určená pro střelbu z maloráţek 

d) pro brokovnice – určená pro střelbu z brokovnic 

e) pro plynové zbraně – určená pro střelbu plynovými zbraněmi 

f) pro paintball – určená pro střelbu paintballovými zbraněmi 
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4) Dle použitelných střel 

a) pro bezplášťové olovněné střely – pro střelbu nábojů s jednotnou bezplášťovou střelou 

z olova nebo jiného měkkého materiálu 

b) pro plášťové střely – pro střelbu s jednotnou plášťovou nebo sintrovanou střelou 

 

5) Dle délky střelnic 

a) do 10 metrů 

b) do 20 metrů 

c) do 25 metrů 

d) do 30 metrů 

e) do 50 metrů 

f) do 100 metrů 

g) do 200 metrů 

h) do 300 metrů (viz obr. 1)   

i) do 500 metrů    Obr. 1 300 metrová venkovní střelnice 

j) nad 500 metrů 

         

6) Dle rozsahu dálky střelby 

a) s pevně danou dálkou střelby – pouze s jednou stanovenou terčovou linií 

b) s pevně danými dálkami střelby – vyuţití více stanovených terčových linií 

c) s proměnlivou dálkou střelby – pohyblivé terčové linie 

 S proměnlivou dálkou střelby dle způsobu změny dálky střelby: 

 s pohyblivou palebnou čarou – s proměnlivou dálkou střelby, na které je dálka 

střelby měněna změnou palební čáry  

 s pohyblivou terčovou linií – s proměnlivou dálkou střelby, na které je dálka 

střelby měněna změnou terčové linie 

 s pohyblivou palebnou čarou i terčovou linií – s proměnlivou změnou palebné 

čáry a terčové linie 
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7) Dle trvání provozu 

a) stálá – střelnice, pro jejíţ provoz je vydán souhlas příslušným orgánem Policie České 

republiky k trvalému (dlouhodobému) provozu, jsou na ní obvykle vybudovány 

objekty trvalého charakteru, musí na ní být vydáno kolaudační rozhodnutí (zřízení 

podléhá stavebnímu zákonu) 

b) jednorázová – střelnice zřízená k provozu pro jednorázovou akci 

 

8) Dle přístupu veřejnosti  

a) veřejná – střelnice přístupná veřejnosti nebo vymezené části veřejnosti 

b) neveřejná – střelnice nepřístupná veřejnosti, určená pouze pro vlastní potřebu majitel 

 

9) Dle způsobu provozování  

a) komerční – střelnice provozovaná jako podnikání 

b) nekomerční – střelnice provozovaná jiným způsobem neţ jako podnikání 

 

10) Dle účelu 

a) zkušební – střelnice určená ke zkoušení a předvádění zbraní a nábojů, je obvykle 

vybavena speciálním zařízení 

b) výcviková – střelnice určená k praktickému výcviku střelců, můţe být víceúčelová 

nebo upravená pro střelbu z určitého druhu zbraně 

c) sportovní – střelnice určená pro sportovní střelbu podle pravidel sportovní střelby pro 

příslušnou disciplínu nebo disciplíny (viz obr. 2) 

d) myslivecká – střelnice určená pro střelbu mysliveckých disciplín 

e) vojenská – střelnice provozována armádou nebo příslušníky veřejných ozbrojených 

sborů podle jiných právních předpisů 

f) speciální 
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Obr. 2 Sportovní krytá střelnice         Obr. 3 Schéma střelnice  

 

3.2 Kategorie, třídy a skupiny střelnic dle ČSN 39 5401 [3] 

 

1) Kategorie 

a) Kategorie A – střelnice venkovní 

b) Kategorie B – střelnice tunelová 

c) Kategorie C – střelnice kombinovaná 

 

2) Třídy 

a) Třída 1 – střelnice veřejná, nekomerční, sportovní 

b) Třída 2 – střelnice veřejná, komerční, s pevně danou dálkou střelby nebo pevně 

danými dálkami střelby, určená pro střelbu z místa ze střeleckých stanovišť 

umístěných v oddělených střeleckých boxech 

c) Třída 3 – střelnice veřejná, komerční, s proměnlivou délkou střelby, určená pro střelbu 

ze střeleckých stanovišť umístěných v libovolném místě výstřelného prostoru 

d) Třída 4 – střelnice neveřejná 
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3) Skupiny 

a) Skupina K – střelnice pro kulové zbraně (střelnice pro krátké palné zbraně, střelnice 

pro dlouhé palné zbraně, střelnice pro maloráţky, střelnice pro plynové zbraně)  

b) Skupina H – střelnice pro brokovnice (střelnice pro střelbu na asfaltové a pohyblivé 

terče) 

3.3 Požadavky na řešení střelnic 

 

Všeobecné požadavky 

Poţadované prvky a zařízení musejí splňovat dané podmínky na bezpečnost, hygienu 

prostředí, poţární bezpečnost a ekologii. 

 

Bezpečnost 

Musí být dodrţena bezpečnost a ochrana osob před účinky střel nejen na střelnici, ale i mimo 

ni. Musí být instalováno zabezpečovací zařízení odpovídající danému druhu střelnice 

(bezpečnostní valy, zachycovače střel, atd.). 

 

Hygiena prostředí 

Ochrana osob před účinky hluku a zplodin výstřelů.  

 

Požární bezpečnost  

Zajištění bezpečnosti při manipulaci se střelivem a při úniku nespáleného střelného prachu 

během střelby. 

Střelnice se posuzují z hlediska poţární odolnosti podle příslušných ustanovení  

a) ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

b) ČSN 73 0821 Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních konstrukcí 

c) ČSN 73 0834 Poţární bezpečnost staveb – Změny staveb 

d) ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

Dle norem se určí poţární úseky, poţární zatíţení, stupeň poţární bezpečnosti, odstupové 

vzdálenosti, poţární odolnost stavebních konstrukcí a zásobování poţární vodou, počty 

ručních hasicích přístrojů a únikové cesty. 

Ve všech prostorech střelnic je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit. 
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Ekologie  

Při provozování střelnic vzniká řada odpadů (vystřelené střely a jejich fragmenty, obaly od 

nábojů, pouţívané terče, vystřelené nábojnice a jejich fragmenty, atd.), které podléhají 

ekologické likvidaci. Příslušná střelnice musí mít zpracovánu „Směrnici odpadového 

hospodářství“ schválenou útvarem ţivotního prostředí. 

 

Provozování střelnic 

Provozování střelnic je řešeno zákonem 119/2002 Sb.[6], kde jsou uvedeny kategorie 

zbraní uţívané na střelnici. 

Souhlas s ţádostí o povolení provozu střelnice vydává příslušný útvar Policie České republiky 

na základě vyplněného předepsaného formuláře a je-li zajištěna bezpečná manipulace se 

zbraněmi a střelivem. Obsahem ţádosti k provozu střelnice jsou: identifikační údaje právnické 

nebo fyzické osoby a správce střelnice, umístění střelnice. Ţadatel je povinen k ţádosti doloţit 

kolaudační rozhodnutí, výpis z obchodního rejstříku, provozní řád střelnice se situačním 

plánkem s vyznačenými bezpečnostními prvky ověřenými znalcem v oboru balistiky. 

 

Pozastavení provozování střelnice 

O pozastavení provozu střelnice rozhodne příslušný útvar Policie České republiky, je-

li porušena bezpečnost a můţe dojít k ohroţení ţivota či zdraví osob, majetku nebo ţivotního 

prostředí.  

 

Povinnosti provozovatele střelnice 

Příslušnému útvaru Policie České republiky je provozovatel povinen do 10ti 

pracovních dnů oznámit: 

- změnu provozního řádu střelnice 

- zrušení nebo ukončení provozu  

- změny v provozním řádu 

- změny správce střelnice 

- změny, mající vliv na bezpečný provoz 

Střelnice musí být vybavena lékárničkou první pomoci dle platných právních předpisů.  

 

Správce střelnice 

Správce střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice, která musí být 

starší 21 let, musí být drţitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E minimálně 3 roky.  
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Povinnosti správce střelnice 

- nosit viditelné označení dané provozním řádem střelnice 

- zajistit přístupný provozní řád 

- zastavení střelby v případě ohroţení ţivota, zdraví a majetku 

- neprodleně oznámit Policii České republiky zranění nebo usmrcení osoby během střelby 

nebo manipulací se zbraní na střelnici 

 

3.4 Rozdělení střeliva dle ČSN 39 5002-1 [2] 

 

1) Druhy střeliva podle použití 

a) pro palnou zbraň – souhrnné označení nábojů a střel do palných zbraní 

b) pro expanzní zbraň – souhrnné označení nábojek a střel do expanzních zbraní 

c) pro pracovní expanzní přístroj – souhrnné označeno nábojek (nábojů) a střel do 

expanzních přístrojů 

d) pro plynovou zbraň – souhrnné označení střel do plynových zbraní 

e) pro mechanickou zbraň – souhrnné označení střel mechanických zbraní 

f) speciální – střelivo podle zvláštních poţadavků (např. osvětlovací) 

 

2) Druhy střeliva podle zápalu  

a) s elektrickým zápalem  

b) s mechanickým zápalem 

Druhy mechanický zápalů podle konstrukce 

- se středovým zápalem 

- s okrajovým zápalem 

- se zápalem Lefauchoux 
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3) Druhy střeliva podle konstrukce 

a) náboj – celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo 

zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové sloţe, výmetné náplně 

a střely 

b) nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, pracovního 

expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo 

zápalkové sloţe, můţe obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráţdivou 

látku 

Druhy nábojek podle účinku 

 akustická nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, 

skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové sloţe, můţe obsahovat 

výmetnou náplň, nesmí obsahovat pevné látky, které ve své původní podobě 

opouštějí hlaveň 

 pracovní nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do pracovního 

expanzního přístroje, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové sloţe a 

výmetné náplně, nesmí obsahovat pevné látky, které ve své původní podobě 

opouštějí pracovní expanzní přístroj 

 plynovková nábojka – celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, 

skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové sloţe, látky (v pevném, 

kapalném nebo plynném skupenství), které e po výstřelu přemění v dráţdivý 

plyn, můţe obsahovat výmetnou náplň 

 nábojka s granulemi – celek určený ke vkládání (nabíjení) do zbraně na 

granule, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové sloţe, granulí, které 

mohou být promíseny s výmetnou náplní 

 speciální nábojka – nábojka speciální konstrukce 

 

 

 

Obr. 4  Pistolový, revolverový náboj (1 - střela, 2 – prachová (výmetná) náplň,  

3 –  nábojnice, 4 – zápalka) 
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Součástí střeliva:      

 střela – předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasaţení cíle nebo 

vyvolání jiného efektu 

 výmetná náplň – střelivina s přesně stanovenou hmotností 

 zápalka – součást náboje obsahující zápalkovou sloţ, která se nárazem nebo 

jiným způsobem vznítí a zaţehne výmetnou náplň 

 zápalková sloţ – směs třaskavin a pomocných látek (např. okysličovadlo, 

hořlavina, zdrsňovalo a pojivo), které se zalisovává do zápalek  

 nábojnice – část náboje nebo nábojky chránící od vnějších vlivů v ní 

umístěnou výmetnou náplní a slouţící k uloţení zápalky a střely, pomocí ní se 

rovněţ zajišťuje poloha náboje nebo nábojky v nábojové komoře a utěsnění 

spalných plynů vzniklých při výstřelu 

 ostatní součásti  

 

4) Druhy střel 

a) jednotná střela – těleso určené k zasaţení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po 

opuštění hlavně nerozdělí 

b) hromadná střela – tělesa nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, 

určená k zasaţení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně 

rozdělí 

 Druhy hromadných střel podle konstrukce: 

 - broková střela – kontejner ve tvaru kulové střely obsahující broky 

- granule (zrna) – střela skládající se z mnoţství granulí, granule nabývají v nábojce 

odděleny od střeliviny 

 - speciální hromadná střela – střela podle zvláštních poţadavků 

c) speciální střela – střela podle zvláštních poţadavků 
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5) Druhy jednotných střel podle konstrukce  

a) kulová střela – střela určená pro náboje do zbraní s hladkým, dráţkovaným nebo 

kombinovaným vývrtem 

 Druhy kulových střel: 

- homogenní střela – střela, jejíţ měrná hmotnost je v celém jejím objemu konstantní 

 - skládaná střela – střela, jejíţ měrná hmotnost není v celém jejím objemu konstantní 

 Druhy skládaných střel 

- plášťová střela – střela sloţená ze dvou nebo více částí. Obvykle se skládá z pláště 

střely (tenkostěnné pouzdro), jádra střely (výplň pláště), které je tvořeno kovovým 

materiálem, vzájemnou kombinací více kovových materiálů nebo vzájemnou 

kombinací jednoho kovového materiálu různé tvrdosti. 

Druhy plášťových střel podle konstrikce: 

- celopláťová střela – střela krytá pláštěm v celé délce 

- poloplášťová střela – plášťová střela s odkrytou přední částí jádra 

- speciální plášťová střela – střela podle zvláštních poţadavků 

- bezplášťová střela 

b) Diabolo – střela zvláštního tvaru pro střelbu z plynové zbraně 

c) brok – střela kulovitého tvaru, pouţívá se jednotlivě nebo hromadně (v brokových 

nábojích) 

d) šipka – šipovitá střela určená pro střelbu z plynových zbraní, umoţňuje zpravidla 

vícenásobné pouţití 

e) paintballová střela – barvicí (značkovací) střela kulovitého tvaru obsahující v pevném 

obalu barvicí tekutinu, která musí být zdravotně nezávadná 

f) speciální jednotná střela – střela podle zvláštních poţadavků 

   

 
Obr. 5 Kulový náboj (1 – nábojnice, 2 – zápalka, 3 – prachová (výmetná) náplň, 4 – plášť 

střely, 5 – olověná košilka, 6 – jádro střely)  
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Hmotnosti prachových náplní nejrozšířenějších nábojů pro komerční využití [13]   

 

Pistolové a revolverové náboje 

Pouţívané ke komerčním účelům a sportovní střelbě. 

Náboj                                              Hmotnosti prachové náplně (v gramech) 

6,35 mm BROWNING                                     0,06 – 0,13 g 

7,62 mm TOKAREV                                       0,34 – 0,75 g 

7,65 mm BROWNING                                       0,13 – 0,16 g 

9 mm BROWNING                                       0,23 – 0,31 g 

9 mm MAKAROV                                           0,23 – 0,46 g 

9 mm LUGER                                              0,24 – 0,57 g 

40 S&W                                                     0,28 – 0,77 g 

45 AUTO               0,34 – 0,66 g 

38 SPECIAL      0,19 – 0,47 g  

357 MAGNUM     0,37 – 0,93 g 

44 REMINGTON MAGNUM   0,62 – 1,62 g  

 

Kulové (puškové) náboje  

Pouţívané ke sportovní střelbě a k loveckým účelům. 

Náboj     Hmotnosti prachové náplně (v gramech)  

222 REMINGTON                                              1,2 – 1,75 g 

223 REMINGTON                                            1,3 – 1,85 g 

243 WINCHESTER                                          1,94 – 3,11 g 

5,6 X 52                                                            1,45 – 1,85 g                                                           

6,5 X 55 SE                                                      2,4 – 3,43 g 

7 X 57                                                               2,59 – 3,3 g 

7 X 65 R                                                           2,65 – 3,75 g 

7,62 X 39                                                           1,46 – 1,91 g 

308 WINCHESTER                                          2,49 – 3,14 g 

300 WINCHESTER MAGNUM                          3,75 – 5,57 g 

30-06 SPRINGFIELD                                         2,33 – 4,01 g 

7,62 X 54 R                                                        3,24 – 3,75 g 

8 X 57 JS                                                           2,85 – 3,53 g 

9,3 X 62                                                             3,2 – 4,1 g 
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Brokové náboje 

Pouţívané ke sportovní střelbě a k loveckým účelům. 

Brok (velikost)    Hmotnosti prachové náplně (v gramech)  

20 / 70                                                                1, 23 – 2 g 

16 / 70                                                                1,8 g 

12 / 70                                                          1,55 g 

 

 

Uvedené hmotnosti prachových náplní jsou brány jako minimální a maximální pro 

doporučené typy střelných prachů. Přesné stanovení prachových náplní se provádí na základě 

daných hmotností, poţadovaných rychlostí a energií střel. 

Přehled sortimentu pistolového a revolverového náboje, kulové a brokové munice naleznete v 

Příloze 2. 

 

Druhy střel (viz obr. 6): [9] 

FMJ (Full Metal Jacketed) – celoplášťová střela, olověné jádro je překryto kovovým pláštěm.  

JHP (Jacketed Hollow Point) – poloplná střela s expanzní dutinou v přední části, která 

zasahuje do olovněného  jádra zcela zakrytého tombakovým pláštěm 

LRN (Lead Round Nose) – homogenní olověná střela se zaoblenou přední částí, povrchově 

ošetřená plastickou hmotou za účelem sníţení otěru olova v hlavni 

WC (Wad Cutter) – homogenní olověná střela vhodná pro sportovní účely 

SP (Soft Point) – poloplná střela, sestávající z kovového pláště a oloveného jádra 

 

      Obr. 6 Střely krátkých palných zbraní (pistole a revolvery) 
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Černý prach – požárně technické charakteristika 

Černý prach je černošedá látka mdlého lesku. Po vysušení se jeho vlastnosti nemění. 

Čím více je slisován, tím pomaleji hoří. 

Teplota tání   300 °C 

Výbuchová teplota  2 370 – 2 570 K 

Výbuchové teplo  3,015 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  380 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AIII/6 

 

3.5 Zabezpečení zbraní, střeliva a střelného prachu  

 
Počty kusů skladovaného střeliva a zbraní jsou omezeny pouze způsobem jejich 

zabezpečení. 

Při počtu zbraní do 10 kusů nebo střeliva do 10 000 kusů nábojů musí být zabezpečené 

uloţení v uzamykatelné ocelové schránce, skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení.  

Při počtu zbraní nad 10 kusů nebo střeliva nad 10 000 kusů nábojů musí být zabezpečené 

uloţení v uzamykatelném skříňovém trezoru (viz obr. 7), uzamčené místnosti nebo 

samostatném objektu.  

 

    Obr. 7 Skříň na střelivo 

Při přechovávání více neţ 20 kusů zbraní a více neţ 20 000 kusů nábojů musí být 

zabezpečeny v uzamčené místnosti samostatného objektu nebo komorového trezoru chráněny 

elektronickým zabezpečovacím zařízením.  
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Všechna tato zařízení musí vyhovět daným platným právním předpisům. 

Drţitel zbrojního průkazu skupin B a C (sportovní a lovecké střelné zbraně), nesmí za 

účelem přebíjení nábojů přechovávat větší mnoţství neţ 1 kilogram bezdýmného prachu a 

více neţ 1000 zápalek. Zápalky musí být uloţeny odděleně v samostatné schránce. 

Drţitel zbraně určené pro pouţití černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší 

mnoţství prachu neţ 3 kilogramy a více neţ 1000 zápalek. Zápalky musí být uloţeny 

odděleně v samostatné schránce. 
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4 Munice a způsoby skladování 

 

Munice je souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 

dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) 

munici, náloţky trhavin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační 

prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástraţná výbušná zařízení včetně zařízení pro 

dálkový odpal; za munici se povaţují téţ její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a 

nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory [6]. 

4.1 Základní rozdělení munice 

 
a) munice do pěchotních zbraní 

b) dělostřelecká munice 

c) trhaviny 

d)  imitační prostředky 

e) letecká munice 

4.2 Skladování munice 

 
Skladování munice je řešeno v muničních skladech patřících Armádě České republiky. 

Způsob skladování je ovlivněn druhem, mnoţstvím, velikostí a způsobem (dlouhodobě, 

krátkodobě) skladované munice.  

 

Druhy skladových objektů 

a) muniční halové skladiště – přízemní, bez ramp (s rampami), jednopodlaţní 

b) kobková ovalovaná skladiště pro speciální druhy zalaborovaných nebo volných 

výbušnin 

c) přístřešky 

d) přístřešky malého rozměru  

e) zpevněné plochy volných skládek 

f) garáţe naloţených vozidel 

g) stání dopravních vozidel s municí 

h) kontejnerová pole s kontejnery pro dočasné skladování 
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Způsob skladování 

a) na vozidlech - na zpevněných plochách 

 pod přístřešky 

 v garáţových objektech - temperovaných 

           - netemperovaných 

b) objektech skladišť – temperovaných 

 netemperovaných – na volných skládkách pod přístřešky 

 ve volných skládkách na zpevněných plochách 

 kontejnerech na kontejnerových polích 

 na skládkách vedle nenaloţených vozidel  

  

4.3 Požárně technické charakteristiky výbušnin obsažených v munici [12]   

 
Hexogen  

Hexogen je bílá krystalická látka, bez zápachu a chuti. Rozpustná v organických 

rozpouštědlech a ve vodě nerozpustná. 

Teplota tání   203, 5 °C 

Teplota výbuchu  220 °C 

Výbuchová teplota  4 620 K 

Výbuchové teplo  5, 405 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  8 550 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AII/50 

 

Pentrit 

Pentrit je bílá krystalická látka, která se rozpouští v organických rozpouštědlech a ve 

vodě nikoliv. 

Teplota tání   140 °C 

Teplota výbuchu  220 °C 

Výbuchová teplota  4520 K 

Výbuchové teplo  5,895 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  8 300 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AIII/5 
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Černý prach 

Černý prach je černošedá látka mdlého lesku. Čím více je slisován, tím pomaleji hoří. 

Teplota tání   300 °C 

Výbuchová teplota  2 370 – 2 570 K 

Výbuchové teplo  3,015 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  380 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AIII/6 

 

Nitroglycerínový prach  

Nitroglycerínový prach je světle aţ tmavě hnědá průsvitná látka s hladkým povrchem 

zrna. 

Teplota tání   160 - 180 °C 

Výbuchová teplota  2 970 – 3 470 K 

Výbuchové teplo  2,72 - 5,45 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  7 700 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AIII/12 

 

Nitrocelulózový prach 

Nitrocelulózový prach je velmi navlhavá látka ţlutavé aţ špinavě zelené barvy. 

Teplota tání   180 - 200 °C 

Výbuchová teplota  2 470 – 3 070 K 

Výbuchové teplo  2,94 - 4,18 MJ.kg
  -1 

Detonační rychlost  3 800 – 7 000 m. s
-1 

Třída a skupina nebezpečí AIII/12 

 

Heterogenní pohonné směsi raket 

Teplota tání    238 °C 

Teplota výbuchu  290 °C 

Výbuchové teplo   5,75 MJ.kg
  -1 

Teplota vzduchu  3 500°C 
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Zápalné směsi 

Zápalné směsi se nesmí hasit vodou. 

Měrné teplo    960 kJ.kg
-1 

Teplota hoření   2 500 °C 

Třída a skupina nebezpečí C/38  

 

Osvětlovací směsi 

Osvětlovací směsi se nesmí hasit vodou, nutná ochrana očí. 

Teplota tání   650 °C 

Teplota varu   1120 °C 

Teplota hoření   200 – 2 500 °C 

 

Výše uvedené informace jsou čerpány z programu Medis-alarm [12] (program na identifikaci 

nebezpečných látek) a informací získaných od specialistů z oborů balistiky a pyrotechniky. 
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5 Realizace praktické zkoušky chování střeliva v reálných podmínkách 

požáru 

 

Praktická zkouška byla provedena v objektu, který simuloval reálné místo s výskytem 

střeliva. Pro zkoušku bylo pouţito střelivo a střelný prach běţně pouţívaný pro komerční 

účely. Cílem zkoušky bylo zjistit informace o chování střeliva v podmínkách poţáru, měření 

vzdáleností odlétajících částí střeliva, jejich počet, počet poţárem poškozeného a 

nepoškozeného střeliva, časová osa postupné destrukce střeliva a měření teplot v místě 

poţáru.  

5.1 První cvičební úkol 

 
Cvičební úkol byl proveden v nákladní hale objektu bývalého podniku Aktiva 

Kaznějov o rozměrech 13 x 9 x 10 metrů, který byl součástí provozní haly. 

Pro první cvičební úkol byla postavena hranice z 35 kusů dřevěných hranolů o 

rozměrech 40 x 40 x 2100 mm a 147 kusů dřevěných hranolů o rozměrech 40 x 40 x 550 mm. 

V dřevěné hranici (viz obr. 8) byl vytvořen prostor s plechovou podloţkou o rozměrech 300 x 

200 mm, na kterou bylo umístěno 100 ks pistolového a revolverového střeliva (viz obr. 9 a 

10). Dřevěná hranice byla postavena na dvě dřevěné palety a mezi ně byla umístěna 

pyrotechnická sloţ s jedním kusem ohňostrojné pochodně a dvou kusů palníků, které byly 

napojeny na přívodní vodič. 

  

Obr. 8 Dřevěná hranice           Obr. 9 Prostor pro střelivo a umístění pyrotechnické slože 
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Obr. 10 Uložené pistolové a revolverové         Obr. 11 Spálená hranice 

             střelivo v hranici      

 

Ve vzdálenosti 1,5 metru od hranice byl na konstrukci umístěn zásahový kabát 

Fireman V, na kterém bylo sledováno, zda je zásahový oděv schopen poskytnout svému 

nositeli dostatečnou ochranu před odlétajícími částmi degradovaného střeliva.  

Pro zaznamenání a následné vyhodnocení získaných informací byla instalována 

videokamera ve vzdálenosti 20ti metrů od hranice.  

Po dohodě s pyrotechnikem a balistikem byl ve vzdálenosti 10ti metrů od hranice 

umístěn balistický štít, který chránil termokameru - Argus 4 [11], jeţ průběţně sledovala a 

zaznamenávala povrchové teploty vyvinuté poţárem (viz Příloha 3).  

Následně proběhla dálková iniciace poţáru pomocí kondenzátorové roznětnice 

s typovým označením RKA (viz Příloha 1). 

Během celé praktické zkoušky byly zaznamenávány časové údaje týkající se 

degradace střeliva. Po vyhoření dřevěné hranice (viz obr. 11) bylo provedeno ochlazení místa 

poţáru vysokotlakým proudem. Poté bylo poţářiště prozkoumáno pyrotechnikem a 

balistikem, kteří zabezpečili prostor k dalšímu zkoumání. 

Po zajištění prostoru byl proveden průzkum poţářiště a okolí z důvodu získání 

informací o odlétajících částech střeliva (viz obr. 12 a 13).  
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Obr. 12 Střely z požářiště                   Obr. 13 Degradované nábojnice z požářiště 

 

       Graf 1 Degradace pistolového a revolverového střeliva během požáru 

 

Graf znázorňuje degradaci pistolového a revolverového střeliva během poţáru 

s označením výbuchů střeliva (červené body). 

 

Pro pokračování praktické zkoušky byla postavena identická hranice jako v prvním 

cvičebním úkolu. Do hranice byly vytvořeny dva prostory s plechovými podloţkami o 

rozměrech 300 x 200 mm, na které bylo umístěno 70 kusů střeliva do dlouhých zbraní a 50 ks 

brokového střeliva (viz obr. 14, 15 a 16). Dřevěná hranice byla postavena na dvě dřevěné 

palety. Pod kaţdý prostor se střelivem byla uloţena pyrotechnická sloţ s jedním kusem 

ohňostrojné pochodně a dva kusy palníků, které byly napojeny na přívodní vodič.  
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      Obr. 14 Hranice se střelivem a pyrotechnický složí 

  

Obr. 15 Střelivo do dlouhých palných zbraní    Obr. 16 Brokové střelivo   

 

Ve vzdálenosti 2,5 metru od hranice byly na dvou místech umístěny části oděvu 

Fireman V, na kterých bylo sledováno, zda je zásahový oděv schopen poskytnout svému 

nositeli dostatečnou ochranu před odlétajícími částmi degradovaného střeliva. Pro usnadnění 

sledování rozletu střel a střepin nábojů byly rozloţeny papírové kartony ve vzdálenosti 4 a 5 

metrů od středu dřevené hranice. Pro zaznamenání zkoušky a následné vyhodnocení 

získaných informací byla instalována videokamera ve vzdálenosti 20ti metrů od hranice.  

Po dohodě s pyrotechnikem a balistikem byl ve vzdálenosti 10ti metrů od hranice 

umístěn balistický štít, který chránil termokameru – Argus 4 [11], jeţ průběţně sledovala a 

zaznamenávala povrchové teploty vyvinuté poţárem (viz Příloha 3). Následně proběhla 

dálková iniciace poţáru pomocí kondenzátorové roznětnice s typovým označením RKA (viz 

Příloha 1). 
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      Obr. 17 Střela v papírovém kartonu        Obr. 18 Střepina v papírovém kartonu 

 

Během celé zkoušky byly zapisovány časové údaje týkající se degradace střeliva. Po 

vyhoření dřevěné hranice bylo provedeno ochlazení místa poţáru vysokotlakým proudem a 

poţářiště bylo prozkoumáno pyrotechnikem a balistikem, kteří zabezpečili prostor k  dalšímu 

zkoumání. Po zajištění prostoru byl proveden průzkum poţářiště a okolí z důvodu získání 

informací o odlétajících částech střeliva (viz obr. 17, 18). 

 

         Graf 2 Degradace kulového a brokového střeliva během požáru 

 

Graf 2 znázorňuje degradaci kulového a brokového střeliva během poţáru s označením 

výbuchů střeliva (červené body). 
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Po vykonání kaţdé zkoušky bylo provedeno ohledání místa poţářiště. Místo bylo 

rozděleno do tří okruhů od hranice. První okruh byl vymezen ve dvou a půl metrové 

vzdálenosti od středu hranice, kde bylo nalezeno 50 % degradovaného střeliva. V okruhu do 

čtyř metrů od hranice bylo nalezeno 35 % částí degradovaného střeliva a ve vzdálenosti větší 

neţ čtyři metry bylo nalezeno 15 % degradovaného střeliva (viz Příloha 5). Ve vzdálenosti 7 

metrů od středu hranice byla nalezena část střely a ve vzdálenosti 12 metrů byla nalezena 

střepina (viz obr. 19). Po provedeném průzkumu poţářiště bylo z celkového počtu střeliva 

nalezeno 10 % střeliva, které nepodlehlo tepelnému namáhání a zůstalo nepoškozeno. Při 

výbuchu ostatních nábojů došlo k jejich odmrštění mimo prostor poţáru a nedošlo tak k jejich 

destrukci. Všechny tyto náboje byly zabezpečeny balistiky ve spolupráci s pyrotechnikem a 

poté odborně zlikvidovány. 

 

       Obr. 19 Procentuální vyjádření poškozeného střeliva 
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5.2 Druhý cvičební úkol 

 
Druhý cvičební úkol byl proveden v jiné části objektu o rozměrech 6 x 5 metrů, který 

simuloval prostor střelnice (viz obr. 20 a 21). 

Vybavení střelnice bylo postaveno z dřevěných prken, dřevěných palet, dvou 

dřevěných skříní, jedné kovové skříně a na podlahu byl poloţen koberec. Pro simulaci 

trezorové skříně se střelivem byla vyuţita kovová dvoukřídlá šatní skříň. Pro imitaci tří 

palebných postů byly postaveny tři hranice z dřevěných palet, do nichţ bylo volně umístěno 

150 kusů střeliva (100 kusů střeliva do dlouhých palných zbraní (kulové střelivo)) a 50 kusů 

střeliva do krátkých palných zbraní (pistolového a revolverové střelivo).   

  

    Obr. 20 Simulovaná střelnice      Obr. 21 Realizace střelnice 

 

Ke střelivu byla uloţena pyrotechnická sloţ a dva kusy palníků, které byly napojeny 

na přívodní vodič. Na vedlejší hranici bylo umístěno 50 kusů brokového střeliva s jednou 

pyrotechnickou sloţí zasypanou 100 gramy bezdýmného prachu. Do kovové skříně bylo 

uloţeno 100 kusů střeliva do dlouhých palných zbraní a 100 kusů střeliva do krátkých 

palných zbraní s jednou pyrotechnickou sloţí a dvěma kusy palníků napojených na přívodní 

vodič.  Na koberec bylo vysypáno 700 gramů černého prachu Vesuvit LC, který simuloval 

nespálený střelný prach po výstřelu ze zbraní. 

Poté proběhla dálková iniciace pomocí kondenzátorové roznětnice s typovým 

označením RKA (viz Příloha 1).  
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 Obr. 22 Nasazení zařízení CCS Cobra     Obr. 23 Nasazení vysokotlakého proudu  

             vnitřní zásahovou cestou 

     

Po iniciaci a samovolném rozvoji poţáru bylo po dvaceti minutách na likvidaci poţáru 

nasazeno vysokotlaké hasicí zařízení CCS Cobra (viz obr. 22) vnější zásahovou cestou přes 

stěnu objektu. Následně došlo k vysokému poklesu teploty v místnosti aţ o 350°C. Poté bylo 

provedeno odvětrání místnosti pomocí přetlakového ventilátoru a opětovné nasazení 

vysokotlakého zařízení CCS Cobra. Po ukončení nasazení zařízení CCS Cobra proběhl 

průzkum místnosti za pomoci termokamery a na úplnou likvidaci poţáru byl nasazen 

vysokotlaký proud vnitřní zásahovou cestou (viz obr. 23).  Po likvidaci poţáru bylo poţářiště 

prozkoumáno pyrotechnikem a balistiky, kteří připravili prostor k dalšímu zkoumání (viz obr. 

24 a 25). 

      

  
Obr. 24 Místnost požáru        Obr. 25 Zbytky nábojnic a střel  
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6  Zásahové možnosti jednotek požární ochrany v objektech střelnic a 

skladech munice 

 

Úkolem jednotek poţární ochrany ze zákona (133/1985 Sb.) [7] je poskytovat pomoc 

při mimořádných událostech a ţivelných pohromách, při kterých dochází k  ohroţení ţivota a 

zdraví lidí, zvířat a majetku. Jednou z těchto mimořádných událostí je vznik poţáru ve 

střelnicích a skladech munice. Střelnice a sklady munice mají různá dispoziční řešení a 

můţeme se v nich setkat s velkým mnoţstvím hořlavých materiálů, jeţ ovlivní chování poţáru 

a při jejich hoření vznikají toxické zplodiny hoření způsobující poškození zdraví. 

V případě vzniku poţáru jsou pro jednotky poţární ochrany důleţité informace týkající 

se druhu, mnoţství vyskytujícího se střeliva, zbraní, střelného prachu a munice umístěné 

v objektech. Tyto informace lze získat z dokumentace zdolávání poţáru nebo od 

zaměstnanců, obsluhy střelnic a muničních skladů po příjezdu jednotek na místo události. 

Po příjezdu na místo události je důleţité umístit mobilní poţární techniku v dostatečné 

vzdálenosti od objektu. Rozdělit místo události na nebezpečnou a bezpečnou zónu. 

V bezpečné zóně vytvořit shromaţďovací prostor pro síly a prostředky. Vyţádat si přítomnost 

odborníků z oboru balistiky a pyrotechniky z řad Policie České republiky.  

Pro provedení průzkumu vyuţít co nejmenší počet hasičů a zajistit jejich jištění. Při 

provádění průzkumu se průzkumná skupina pohybuje rychle při zemi s vyuţitím krytí za 

stavebními konstrukcemi nebo balistického štítu zapůjčeného od Policie České republiky.  

Další ochranou hasiče je standardní zásahový oblek, který by měl svého nositele ochránit před 

odlétajícími částmi střel a nábojnic, protoţe tyto části nemají dostatečnou počáteční rychlost 

jako při výstřelu ze střelné zbraně. 

Jednou z moţných variant zásahu je vyuţití speciálního vysokotlakého hasebního 

zařízení CCS Cobra. Toto zařízení umoţní rychlou a bezpečnou lokalizaci poţáru. Velkou 

předností je moţnost provedení hasebního zásahu vnější zásahovou cestou, kdy zasahující 

nemusí vstoupit do prostoru zasaţeného poţárem a nejsou ohroţeni odlétajícími částmi 

střeliva a munice. Při vyuţití vnitřní zásahovou cestou je toto zařízení omezeno délkou 

vysokotlaké hadice (cca 80 m). 
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6.1 Metodický list 

 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

Název: 

  

Požáry ve střelnicích a skladech munice 

 

 

 

Metodický list číslo 

 

 

 

 

 

Vydáno dne: Stran: 1 

 

 

I. 

Charakteristika 

1) Při zásahu ve střelnicích a skladech munice se předpokládá výskyt střeliva, munice a 

zbraní různého druhu a mnoţství.   

2) Charakteristické označení obalů střeliva: 

a) výstraţnými identifikačními značkami, 

b) výstraţnými tabulemi, 

c) bezpečnostními značkami, 

d) manipulačními značkami. 

3)  Uţ při nízkých teplotách poţáru (kolem 200 °C) dochází k destrukci nábojů a hrozí 

poranění od odlétajících částí (střepiny, střely).  

4) Nebezpečí rychlého a nekontrolovatelného šíření poţáru – vlivem explozivního hoření 

střelného prachu a výmetných náplní munice (výbuch). 

5) Moţnost poškození objektu v případě výbuchu střelného prachu. 

 

II. 

Úkoly a postupy činnosti 

6) Vyţádat si spolupráci s příslušníky Policie České republiky. 

7)  Při zásahu vyuţít dokumentaci zdolávání poţáru a spolupracovat s obsluhou a 

zaměstnanci střelnice a muničních skladů. 

8) Ustavit techniku v dostatečné vzdálenosti a zváţit moţnost jejího rychlého přemístění. 

9) Bezpečná vzdálenost se stanovuje na základě umístění budovy. Na volném 

prostranství doporučit vzdálenost minimálně 50 metrů, při moţném krytí se vzdálenost 

můţe zkrátit. 
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10) Při výbuchu ve vnitřním prostoru se bezpečná vzdálenost posuzuje od dveřních a 

okenních otvorů a od moţných výfukových ploch. 

11) Místo soustředění sil a prostředků umístit mimo zónu moţného ohroţení. 

12) Zváţit moţnost evakuace přilehlých objektů. 

13) Při nalezení nepoškozeného střeliva postupovat jako při zásahu s výbušnými 

předměty. 

14) Provést opatření pro omezení rozsahu a šíření mimořádné události:  

a) nasadit nejmenší počet hasičů 

b) vyuţití krytí před odlétajícími částmi střeliva, munice, pohybovat se při zemi 

c) organizovat jištění zasahujících hasičů jistícími skupinami. 

15) Cílem průzkumu jednotek poţární ochrany:  

d) přítomnost osob v objektu, 

e) místo uloţení střeliva a munice 

f) mnoţství uloţeného střeliva a munice 

g) přítomnost dalších moţných nebezpečných látek, 

h) moţné cesty šíření poţáru, 

i) vznik sekundárních poţárů 

j) vyuţití termokamery ke zjištění ohnisek poţáru. 

16) Provádění průzkumu s vyuţitím ochranných prostředků Policie České republiky – 

pouţití balistických štítů. 

17) Po uhašení poţáru opustit a uzavřít místo události na dobu cca 20 minut, při které je 

třeba sledovat, zda nedochází k dalším degradacím střeliva nebo munice. 

18) Po uplynutí této doby provést závěrečný průzkum s odborníky na pyrotechniku a 

balistiku. 

 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

19) Velká psychická a fyzická zátěţ zasahujících hasičů. 

20) Umístění střeliva a munice nemusí vţdy odpovídat poţadavkům předpisů. 

21) Omezené moţnosti pohybu zasahujících hasičů ve vnitřním prostoru – sloţitá 

dispozice objektu, hrozí ztráta orientace. 

22) Vlivem vysoké teploty hrozí nebezpečí přehřátí a fyzického vyčerpání zasahujících 

hasičů. 

23) Dochází k rychlému zakouření prostoru – hrozí ztráta orientace. 
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24) Při poţáru ve střelnicích a skladech munice je nutné počítat s následujícími 

komplikacemi: 

k) moţná destrukce střeliva a munice i po likvidaci poţáru, 

l) ohroţení odlétajícími částmi střeliva a munice, 

m) moţnost explozivního hoření výmetných náplní střeliva a munice, 

n) moţnost náhodného výstřelu ze zbraně zasaţené poţárem. 
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7 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu Metodického listu při poţárech ve 

střelnicích a skladech munice. Pro vypracování této práce jsem nastudoval informace týkající 

se legislativních poţadavků, které řeší střelné zbraně, střelivo, střelnice a s tím související 

literaturu. Podrobnější informace týkající se munice pouţívané Armádou České republiky 

nejsou v této práci zahrnuty, neboť podléhají utajení a vnitřním předpisům armády a nelze je 

tedy publikovat.   

Pro získání informací o chování střeliva v podmínkách poţáru byla provedena 

praktická zkouška, při které bylo pouţito střelivo určené pro komerční účely poskytnuté 

Policií České republiky. Během celé praktické zkoušky byly zjišťovány a pomocí 

videokamery zaznamenávány údaje o chování střeliva během poţáru. Vyhodnocení získaných 

informací proběhlo ve spolupráci příslušníků Hasičského záchranného sboru a specialistů 

Policie České republiky, odborníků z oborů balistiky a pyrotechniky. 

První cvičební úkol praktické zkoušky se zaměřil na chování střeliva v podmínkách 

reálného poţáru, kdy se měřily vzdálenosti odlétajících částí střeliva, teploty v místě poţáru a 

zaznamenávala se časová osa postupné destrukce střeliva. Pro měření teploty poţáru bylo 

vyuţito termokamery (Argus 4 s rozsahem měření – 40 aţ + 800 °C), která byla umístěna ve 

vzdálenosti 10 metrů od dřevěné hranice a její obsluha vyuţila ke své ochraně balistický štít 

zapůjčený od Policie České republiky.  

Pro určení odolnosti zásahového obleku před odlétajícími částmi degradovaného 

střeliva bylo při zkoušce pouţito standardního zásahového obleku Fireman V. Zásahový oděv 

byl umístěn u hranice se střelivem a bylo na něm sledováno, zda nedochází k jeho poškození 

během poţáru odlétajícími částmi střeliva. Po provedení zkoušky bylo zjištěno, ţe standardní 

zásahový oblek hasiče by měl svého nositele ochránit před odlétajícími nebo odraţenými 

částmi střel a nábojnic. Tyto části střeliva nemají udělenou počáteční rychlost tak jako při 

výstřelu ze střelné zbraně, kde se tato rychlost pohybuje v rozmezí 200 – 800 m/s. 

Ze zajištěného střeliva bylo zjištěno, ţe při poţáru dochází převáţně k roztrţení 

nábojnice a k následnému odmrštění střely a fragmentů nábojnice. Při tepelném namáhání 

střeliva dojde k samovolnému zaţehnutí zápalky nábojnice, jeţ iniciuje výmetnou náplň, díky 

níţ  narůstá tlak vlivem explozivního hoření a ten způsobí roztrţení nábojnice (viz Příloha 5). 

Pokud je náboj umístěn v hlavni zbraně, nedochází k roztrţení nábojnice, ale k vytlačení 

střely z nábojnice a tím má střela danou počáteční rychlost. 

Ze získaných dat je zřejmé, ţe obsah prachové náplně náboje je řádově několik gramů. 
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Malé mnoţství (např. 100 kusů) nábojů razantně neovlivní podmínky chování poţáru, avšak 

při větším mnoţství (např. od 1 000 kusů) nábojů lze očekávat změnu podmínek chování 

poţáru. Podmínky poţáru ovšem výrazně ovlivní střelný prach, který explozivně hoří a při 

poţáru velkého mnoţství dochází k výbuchu s detonační rychlostí. Po výbuchu můţe dojít k 

poškození stavebních konstrukcí objektu. 

Druhý cvičební úkol byl zaměřen na zjištění informací ohledně bezpečné a rychlé 

likvidace poţáru v prostoru střelnice. Pro bezpečnou likvidaci poţáru bylo vyuţito hasební 

zařízení CCS Cobra, jehoţ velkou předností je nasazení z vnější zásahové cesty – přes zeď 

objektu, kdy zasahující hasiči nemusejí vstoupit do prostoru zasaţeného poţárem a jsou 

chráněni před odlétajícími částmi střeliva. Další předností tohoto zařízení je jeho hasební 

schopnost, kdy při praktické zkoušce došlo k celkovému sníţení teploty v hořící místnosti aţ 

o 350°C. Po prudkém ochlazení vnitřního prostoru místnosti jiţ nedocházelo k ţádné 

destrukci střeliva. Následně byla vyuţita přetlaková ventilace a vnitřní zásahová cesta k úplné 

likvidaci poţáru. Díky prověření hasebních schopností speciálního vysokotlakého hasicího 

zařízení CCS Cobra bude organizačně opatřeno v rámci Plzeňského kraje vyslání tohoto 

zařízení k mimořádné události s výskytem střeliva a munice. 

Pro bezpečnou likvidaci poţáru ve střelnicích a skladech munice je velice důleţité 

získání prvotních informací o střelivu, zbraních, jejich počtu, druhu a umístění v místě zásahu. 

Informační podporu lze získat především z dokumentace zdolávání poţáru zpracované pro 

dané objekty nebo z informací od zaměstnanců či obsluhy střelnice muničních skladů.  

  Po zhodnocení výsledků praktické zkoušky bych doporučil při jakémkoliv zásahu 

s výskytem střeliva a munice si vyţádat spolupráci s Policií České republiky za přítomnosti 

odborníků na balistiku a pyrotechniku, kde bychom vyuţili jejich znalostí o střelivu, zbraních, 

munici a pro zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů vyuţít ochranných prostředků, např. 

balistické štíty. V případě nasazení hasičů v prostoru zasaţeného poţárem, by zasahující 

neměly být ohroţení odlétajícími částmi střeliva, jelikoţ nemají dostatečnou počáteční 

rychlost jako při výstřelu ze zbraně. 

Věřím, ţe výsledky z mé bakalářské práce by mohly být přínosné pro zvolení taktiky 

zasahujících jednotek PO při likvidaci poţáru v objektech tohoto typu.  

 

 

 



 41 

8  Literatura 

 

[1]  Báňské předpisy I. Praha: Vydavatelství MONTANEX, spol. s r.o. Ostrava, 1992, 121 s., 

ISBN 80-85300-77-X. 

[2] ČSN 39 5002-1. Civilní střelné zbraně a střelivo, Všeobecné termíny a definice. Praha: 

Český normalizační institut, 1995, 98 s. 

[3] ČSN 39 5401. Civilní střelné zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné a plynové 

zbraně. Praha: Český normalizační institut, 1997, 20 s. 

[4] Kolektiv autorů. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství s přispěním státní dotace Ministerstva vnitra – 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2001, 96 s., 

ISBN 978-80-7385-026-5. 

[5]  Předpisy o výbušninách. Praha: MONTANEX, spol. s r.o., Ostrava – vydavatelství, 1992, 

198 s. 

[6] Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu. Ministerstvo vnitra České 

republiky, 2002, 96 s. 

[7]  Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně. Česká národní rada, 1985, 17 s. 

[8] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Český normalizační 

institut, 2009, 122 s. 

[9]   Sellier a Bellot a.s.: [online]. 2011 [cit. 2011-03-05]. < http://www.sellier-bellot.cz/ >  

 

[10]  Explosia a.s.: [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. < http://www.explosia.cz/ >  

 

[11]  Příručka uţivatele: Termokamera Argus 4 

 

[12]  Program na identifikaci nebezpečných látek - Medis-alarm 

 

[13]  Gummerus Kirjapaino Oy. ReloadingManual. 3. rd edition Vihta Vuori: 2000, 360 pcs., 

ISBN 951-97156-1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sellier-bellot.cz/
http://www.explosia.cz/


 42 

9 Seznam příloh 

 

Příloha 1 – Pyrotechnická činnost  

Příloha 2 – Tabulky střeliva 

Příloha 3 – Fotografie z termokamery 

Příloha 4 – Střelnice Leiko 

Příloha 5 – Fotografie z mechanoskopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Příloha 1 

 

Pyrotechnická činnost ze dne 8.4.2011 v bývalém areálu firmy Aktiva 

Kaznějov. 
 

 

V prvním testu: Do připravené dřevěné hranice byla umístěna na jedno místo pyrotechnická 

sloţ spolu s jedním kusem pochodně ohňostrojné. Nad sloţ bylo umístěno pistolové střelivo 

na ocelový plech. K iniciaci bylo pouţito dvou kusů palníků, které byly napojeny na přívodní  

vodič a následně byla provedena iniciace s pouţitím kondenzátorové roznětnice RKA.  

 

 

V druhém testu: Do připravené dřevěné hranice byla umístěna na dvě místa pyrotechnická 

sloţ spolu s jedním kusem pochodně ohňostrojné. Nad jednu sloţ bylo umístěno kulové 

střelivo a nad druhou sloţ bylo umístěno brokové střelivo. K iniciaci bylo pouţito na kaţdé 

místo dvou kusů palníků, které byly napojeny na přívodní vodič a následně byla provedena 

iniciace s pouţitím kondenzátorové roznětnice RKA. 

 

 

Ve třetím testu: Do připravené dřevěné hranice z palet byla umístěna na dvě místa 

pyrotechnická sloţ spolu s jedním kusem pochodně ohňostrojné. Nad jednu pyrotechnickou 

sloţ bylo umístěno samostatně brokové střelivo s jedním kusem zapalovače větruvzdorného. 

To bylo zasypáno 100 g bezdýmného prachu. Na druhou sloţ bylo samostatně umístěno 

kulové střelivo spolu s pistolovým. Do dvojdílné plechové skříně šatní byla umístěna třetí 

pyrotechnická sloţ a nad ní bylo umístěno kulové střelivo. Na podlahu místnosti pokrytou 

kobercem byl v délce 2 metrů a šířce 10 cm mezi skříní a hranicí palet s kulovou a pistolovou 

municí volně rozsypáno 700g černého prachu Vesuvit LC. K iniciaci bylo pouţito na kaţdé 

místo dvou kusů palníků, které byly napojeny na přívodní vodič a následně byla provedena 

iniciace s pouţitím kondenzátorové roznětnice RKA. 

 

 

Závěr:  Při všech třech testech proběhlo pouţití pyrotechniky v pořádku. Nedošlo k selhání 

pouţitých rozněcovačů, sloţí ani pyrotechnických výrobků a veškeré pyrotechnické části byly 

beze zbytku spáleny. Na místech testů byla provedena podrobná dohledávka s vyloučením 

zbytků pouţitých rozněcovačů a komponentů, která byla ze strany pyrotechnika vyhodnocena 

jako negativní. Veškerá pouţitá zařízení a pyrotechnika jsou včetně obrazové dokumentace 

uvedena  

níţe. 
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Roznět: Roznět byl proveden standardní roznětnicí RKA, technická data jsou uvedena níţe.  

Technická data: 

- rozměry 200 x 118 x 76 mm 

- hmotnost 2,1 kg 

- jmenovité napětí 1000 V, 

- celková energie roznětice při jmenovitém napětí 4 Ws (-10%) 

- měřicí rozsah 500 Ohmů 

- rozsah pracovních teplot - 35 aţ +45°C 

- mezní odpor pro sériově zapojený roznětný okruh 700 Ohmů (při záţehovém impulzu 

4mWs/Ohm) 

- minimální přípustný odpor roznětného okruhu 2 Ohmy 

 
          Obr. 1 Standardní roznětnice 

 

přívodní vodiče: Pro propojení mezi roznětnicí a iniciačními prostředky bylo pouţito 25 

metrů speciální vysoce zátěţového nehořlavého dvoulinkového vodiče o průřezu 1mm CU.  

 

Iniciace: iniciace sloţí a pyrotechnických výrobků byla provedena standardním palníkem 

střední odolnosti od výrobce META- PYRO s délkou přívodního vodiče 3 metry. Technická 

data jsou uvedena níţe. 

typ pilule: SO 

odpor elektrické pilule:0,48 ohm - 0,52 ohm 

bezpečný proud po dobu 5 minut: 0,45 A  

roznětný proudový impuls 4 ms: 2,12 A 

teplotní rozsah pouţití: -20°C aţ +40°C 

provedení vodiče: klasický jednoţilový vodič  

materiál přívodních vodičů: Cu (měděný vodič) 

průměr jádra vodiče: 0,50 mm 

průměr vodiče včetně izolace: 1,3 mm 

maximální el. odpor 1 metru vodiče: 0,092 

 

 

Obr. 2 Iniciátor 
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Použité pyrotechnické výrobky a slože 
 

Pyrotechnické výrobky: Z důvodu zvýšení teploty záţehu bylo pouţito níţe uvedených 

výrobků kategorie T1 výrobky Zeveta Ammunition a.s. Bojkovice. 

Zapalovač větruvzdorný 

Průměr:8 mm 

Délka:150 mm 

Doba hoření: 1 minutu 

Do rychlosti větru:5,5 m/s 

 

Obr. 3 Zapalovač větruvzdorný 

 

Pochodeň ohňostrojná 

Průměr:20 mm 

Délka:300 mm 

Doba hoření: 3 minuty 

Do rychlosti větru:5,5 m/s 

 

Obr. 4 Pochodeň ohňostrojná 

Stopina 

Stopina se skládá z bavlněné příze napuštěné černým prachem.Slouţí k iniciaci 

pyrotechnických předmětů. 

 

        Obr. 5 Stopina 
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Pyrotechnické slože: Jako primární záţeh byla pouţita sloţ na výrobu umělého dýmu 

černého kategorie T1 výrobky Zeveta Ammunition a.s. Bojkovice 

 

Umělý dým černý 

Obr. 6 Umělý dým černý 

 

Střelné prachy : Jako doplňující prvek hoření bylo při testu pouţito níţe uvedených druhů  

prachu výrobce Synthesia a.s. závod Explosia, Pardubice-Semtín.  

 

černý prach Vesuvit LC 

 

Obr. 7 Černý prach Vesuvit LC 

 

bezdýmný prach 

 
   Obr. 8 Bezdýmný prach
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Příloha 2 

 
       Tabulka 1. Přehled pistolového a revolverového střeliva 

Ráže Typ střely Hmotnost střely (g) Hmotnost náboje (g) 

Nábojů v 

krabičce 

Krabiček v 

kartonu 

6,35 Browning / .25 Auto FMJ 3,30 5,20 50 40 

7,62 x 25 Tokarev FMJ 5,50 10,60 50 30 

7,65 Browning / .32 Auto FMJ 4,75 7,60 50 40 

.32 S&W Long WC, LRN 6,50, 6,50 10,35, 10,35   50 20, 30 

9 mm Browning / .380 auto FMJ 6,0 9,40 50 20 

9 mm Luger / Para / 9 x 19 FMJ, JHP, SP, LRN 7,5, 7,5, 6,5, 8,0 12,15, 12,25, 11,00, 12,65 50 20, 20, 20, 20 

9 mm Luger Subsonic FMJ 9,10 13,65 50 20 

9 x 21 FMJ, LRN 7,50, 8,00 12,17, 12,26 50 20, 20 

.357 SIG FMJ 9,10 14,40 50 20 

9 mm Makarov FMJ 6,10 10,00 50 20 

.38 Special FMJ, SP, LRN, WC 10,25, 10,25, 10,25, 9,60 15,10, 15,10, 15,10, 14,32 50 20, 20, 20, 24 

.357 Magnum FMJ, SP 10,25, 10,25 15,70, 15,70 50 20, 20 

.40 S&W FMJ 11,70 16,70 50 20 

.44 Rem. Mag. SP 15,55 24,60 50 12 

.45 Auto / .45 ACP FMJ 14,90 20,85 50 20 

.445 G.A.P. FMJ 14,90 20,50 50 20 
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Tabulka 2. Přehled kulového střeliva 

Ráže Typ střely Hmotnost střely (g) Hmotnost náboje (g) 

Nábojů v 

krabičce 

Krabiček 

v kartonu 

22 Hornet FMJ, SP 2, 90, 2, 90 7,50, 7,50 20 90 

222 REM. FMJ, SP 3,24, 3,24 11,10, 11,10 20 60 

223 REM. FMJ, SP 3,60, 3, 60 12,60, 12,60 20 50 

5,6 x 50 R. MAGNUM FMJ, SP 3,24, 3,24 12,70, 12,70 20 25 

5,6 x 52 R FMJ, SP 4,60, 4,60 14,70, 14,70 20 25 

243 WIN. SP 6,50 19,60 20 25 

6,5 x 52 R SP 7,60 17,80 20 20 

6,5 x 55 SE FMJ, SP 9,10, 8,50 23,50, 23,50 20 20 

6,5 x 57  SP 8,50 21,60 20 20 

6,5 x 57 R SP 8,50 21,90 20 20 

270 WIN. SP 9,70 25,40 20 20 

7 x 57 FMJ, SP, SPCE, HPC 9,10, 9,00, 11,20, 10,20 23,30, 23,40, 24,80, 24,20 20 20 

7 x 57 R FMJ, SP, SPCE, HPC 9,10, 9,00, 11,20, 10,20 23,40, 22,80, 24,80, 23,70 20 20 

7 x 64 FMJ, SP, SPCE, HPC 9,10, 9,00, 11,20, 10,20 23,40, 23,00, 25,70, 25,30 20 20 

7 x 65 R FMJ, SP, SPCE, HPC 9,10, 9,00, 11,20, 10,20 23,70, 23,40, 25,40, 24,40 20 20 

7 mm REM. MAG. SPCE 11,20 29,90 20 20 

303 BRITISH FMJ, SP 11,70, 9,70 26,70, 24,70 20 20 

30 CARBINE FMJ 7,10 12,80 50 20 

30-30 WIN. SP 9,70 21,30 20 25 

308 WIN. FMJ, SP, SPCE, HPC, HPBT 9,55, 11,70, 9,70, 11,70, 10,90 23,50, 25,90, 24,00, 25,90, 25,10 20 25 

30-06 SPRING. FMJ, SP, SPCE, HPC, HPBT 11,70, 11,70, 9,70, 11,70, 10,90 27,20, 27,20, 25,10, 27,40, 26,40 20 20 

300 WIN. MAG. HPBT, SPCE 10,90, 11,70 31,50, 32,20 20 20 

7,62 x 39 FMJ, SP 8,00, 8,00 17,50, 17,50 20 50, 30 
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Ráže Typ střely Hmotnost střely (g) Hmotnost náboje (g) 

Nábojů v 

krabičce 

Krabiček 

v kartonu 

7,62 x 54 R FMJ, SP, HPBT 11,70, 11,70, 11,30 26,20, 26,20, 25,80 20 20 

8 x 57 JRS SPCE, HPC 12,70, 12,70 26,50, 26,50 20 20 

8 x 64 S SPCE, HPC 12,70, 12,70 27,20, 27,20 20 20 

9,3 x 62 SP 18,50 33,80 20 20 

9,3 x 72 R SP 12,50 25,00 20 20 

9,3 x 74 R SP 18,50 33,50 20 18 
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Tabulka 3 A -  Přehled brokového střeliva – brokové náboje lovecké - plast 

Název Ráže Náplň (g) Nábojů v krabičce Krabiček v kartonu 

SB CORONA 12 x 70 28,0 25 10 

SB FORTUNA 12 x 70 36,0 25 10 

SB VEGA 12 x 70, 16 x 70, 20 x 70 30, 30, 26 25, 10, 10 10, 25, 25 

SB JUNIOR 16 x 67,5 36,0 10 25 

SB FAVORIT 20 x 67,5 28,0 25 10 

 

Tabulka 3 B - Brokové náboje lovecké – papír 

Název Ráže Náplň (g) Nábojů v krabičce Krabiček v kartonu 

ČERVENÝ A ČERNÝ 12 x 70, 16 x 70, 20 x 70 35,4, 30,1, 27,0 10 25 

ČERVENÝ A ČERNÝ 12 x 65, 16 x 65, 20 x 65 33,5, 28,4, 26,5 10 25 

 

 

Tabulka 3 C – Brokové náboje sportovní 

Název Ráže Náplň (g) Nábojů v krabičce Krabiček v kartonu 

SKEET 24 SUPER 12 x 70 24,0 25 10 

TRAP 24 SUPER 12 x 70 24,0 25 10 

SKEET 24 SPORT 12 x 70, 16 x 70, 20 x 70 24,0, 24,0, 24,0 25, 25, 25 10, 10, 10 

TRAP 24 SPORT 12 x 70, 16 x 70, 20 x 70 24,0, 24,0, 24,0 25, 25, 25 10, 10, 10 

SKEET 28 SUPER 12 x 70 28,0 25 10 

TRAP 28 SUPER 12 x 70 28,0 25 10 
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Příloha 3 

Měření teplot bylo provedeno pomocí termokamery Argus 4, s rozsahem meření -40 aţ 800 °C 

 (s minimální rozlišovacím teplotním rozdílem < 0,1 °C). 

Praktická zkouška, první hranice s pistolovými a revolverovými náboji: 

          
 Obr. 1 Foto termokamera           Obr. 2 Foto termokamera           Obr. 3 Foto termokamera            Obr. 4 Foto termokamera 

 

          
 Obr. 5 Foto termokamera           Obr. 6 Foto termokamera           Obr. 7 Foto termokamera            Obr. 8 Foto termokamera          
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Praktická zkouška, druhá hranice s brokovými a kulovými náboji: 

 

          
Obr. 1 Foto termokamera           Obr. 2 Foto termokamera           Obr. 3 Foto termokamera            Obr. 4 Foto termokamera 

 

          
Obr. 5 Foto termokamera            Obr. 6 Foto termokamera           Obr. 7 Foto termokamera            Obr. 8 Foto termokamera 
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Příloha 4 

 

V roce 2007 došlo ke vzniku poţáru v podzemní tunelové střelnici Leiko  v Plzni. Během 

běţného provozu došlo na palebné čáře u jednoho z palebných postů po výstřelu ze zbraně 

k iniciaci střelného prachu usazeného v koberci a následnému rozšíření poţáru. Během poţáru 

došlo k rychlému nárůstu teploty, silnému zakouření celého objektu a bylo poměrně sloţité 

prostor odvětrat. 

 
Obr. 1 Stěna mezi palebnými posty a kanceláří 

 

 
Obr. 2 Prostor kanceláře 
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Obr. 3 Skříň se zbraněmi u střeleckých postů 

 

 
Obr. 4 Střelecké tašky se zbraněmi a střelivem 
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Příloha 5 

Foto z mechanoskopie. 

 
                           Obr. 1 Fragmenty nábojnice 

 

 
   Obr. 2 Fragment nábojnice 

 

 
   Obr. 3 Roztrţená kulová nábojnice 
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               Obr. 4 Poškozená část střely odrazem 

 

 
               Obr. 5 Poškozené pistolové náboje 

 

 
   Obr. 6 Detail zápalky nábojnice  

 


