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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečného provozu střelnice 

v majetku 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s. při střelbě mimo střelecké stavy při závodech 

typu IPSC. V první části této práce jsou uvedená stávající zabezpečovací, zábranná a 

technická opatření bezpečné střelby a také stávající provozní rozsah střelnice.  V druhé 

časti je rozebraná problematika IPSC včetně nároku na střelce a střelnici a další důležité 

informace pro pochopení problematiky střelby typu IPSC. V poslední časti je využito 

metod pro identifikaci a hodnocení rizik, které vyvstanou, pokud je střílena střelba mimo 

střelecké stavy a návrh nových bezpečnostních opatření, aby tato střelba byla na střelnici 

bezpečná. Tato bakalářská práce má sloužit jako podklad pro balistickou analýzu střelnice 

a jako základ pro budoucí rozšíření provozu o střelbu typu IPSC. 

Klíčová slova: IPSC, střelba, střelnice, balistika, bezpečnost střelby 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the safe operation issues of the shooting range in 

property of 112. ZO. AVZO TSČ ČR p.s., while shooting out of the shooting place during 

a competition of IPSC type. First part of this thesis focuses on description of current 

security, prevention and technical precautions of safe shooting and also current operation 

extent of the shooting range. The second part analyzes the IPSC issues, including the 

demands on a shooter and a shooting range and other important information for 

understanding the problems of the IPSC shooting type. In the last part, the methods for the 

risk identification and appraisal are used. They appears when the shooting is shooted out of 

the shooting place. This part also comes with the concept of new safety precautions to 

make the shooting on the shooting ranges safe. This bachelor thesis should be used as a 

basis for ballistic analysis of a shooting range and also as a basis for the future IPSC 

shooting extensions. 

Keywords : IPSC shooting , shooting , ballistics , shooting safety  
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Úvod 

Střelba typu IPSC je jednou z nejrozšířenější střeleckých disciplín na světě. I přes 

tento fakt je v České republice poměrně málo zastoupena. Díky tomu také nejsou k dispozici 

odpovídající střelnice s povolením této střelby. Je velkou škodou, že tato střelecká disciplína 

není mezi veřejností tolik rozšířena, neboť může sloužit jako prevence kriminality mládeže a 

výchovou nových sportovních talentů v tomto stále populárnějším sportu. Bohužel v České 

republice, je velmi negativní přistup veřejnosti ke střelbě a zbraním jako takovým. Z tohoto 

důvodu jsou zde tendence, střelnice z různých a často velmi nesmyslných důvodu rušit. 

Vzhledem k těmto tendencím je v blízkosti Ostravy již pouze jedna střelnice umožňující 

střelbu na vzdálenost 100 metrů v provozním rozsahu dovolující plnohodnotnou střelbu bez 

omezení počtu výstřelů. Tato střelnice u Dolu Lazy je velmi frekventovaná nejen členy 112. 

Základní organizace AVZO technických sportů a činností České republiky pobočný spolek 

(dále jen 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s.), ale i bezpečnostními sbory, kterými jsou Policie 

České republiky a Vězeňská služba České republiky. Díky těmto faktům má střelnice velmi 

vysoký potenciál a byla by nesmírná škoda jej nevyužit. Z těchto důvodu je cílem této práce 

identifikovat a zanalyzovat rizika, která mohou vyvstat, pokud se bude střelba typu IPSC 

provozovat a v případě odhalení rizik, navrhnout bezpečnostní opatření takového rozsahu, 

aby byla střelba ve všech oblastech bezpečná. Tato práce má pomoci pozměnit veřejné 

mínění vůči střelnicím a ukázat, že když se dodržuji daná pravidla, tak nehrozí téměř žádné 

nebezpečí a také posloužit jako návrh pro rozšíření provozu střelnice. Práce je členěna do tří 

hlavních kapitol, kde první dvě jsou  teoreticko – metodologického typu a třetí je již 

prakticko – aplikačního typu. 
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Seznam použitých zkratek 

atd.  a tak dále 

AVZO – TSČ ČR  Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a 

 činností České republiky 

IPSC    Internation practical shooting federation 

např. například 

mm milimetr 

p.s.  pobočný spolek 

tzv.   takzvaně 

Sb.    Sbírka zákonů 

ZO.  Základní organizace 

  



3 

 

Výkladový slovník 

Střelnice:  Oblast vyhrazena pro střelbu z různých zbraní. 

Střelecká plocha Prostor ohraničený střeleckou čárou a záchytnými valy 

 vymezený pro bezpečny let střely. 

Dopadová oblast:  Prostor, do kterého dopadávají střely vystřelené ze zbraní. 

Střelecká čára:  Oblast, ze které je možné provozovat bezpečnou střelbu. 

Dopadový val:  Uměle vytvořena terénní úprava určené výšky a tloušťky určená 

 pro pohlcování střel po výstřelu. 

Střelba typu IPSC: Jedná se o dynamickou střelbu mimo střelecké stavy. 

Kompenzátor:   Zařízení sloužící ke snížení účinků zpětného rázu zbraně při 

 výstřelu.  

Non-shot:  Terč, který nesmí být zasažen. Za jeho zásah se uděluje bodová 

 penalizace. 

Procedurální penalizace: Postih za porušení pravidel IPSC stanovený jako mínus 10 bodů.  
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1. Aktuální bezpečnostní situace střelnice 

Střelnice a pozemek je majetkem 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s. což je pobočný 

spolek organizace AVZO – TSČ ČR. Jedná se organizaci pro práci s dětmi, mládeží a 

dalšími občany. Činnost 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s. spočívá především ve výběru a 

výchově talentů, organizováním akcí, závodu a soutěží dle mezinárodních i národních 

pravidel, podporou a fyzickým rozvojem zdatností nových sportovců v oblasti střelby, 

omezováním kriminality a v boji proti drogám a návykovým látkám.  

Areál má charakter částečně otevřené a stále střelnice. V areálu střelnice je umístěn 

objekt, který sloužící členům organizace jako klubovna a přístřešek se střeleckými stanovišti 

s pevnou podlahou. Bezpečnostní situace je řešena souborem režimových a technických 

opatření. 

1.1 Technické a režimové prostředky pro zabránění vstupu nepovolaných 

osob 

Technickými prostředky se rozumí veškeré mechanické a elektronické systémy, které 

prodlužují čas nutný k vniknutí do objektu. Střelnice pobočného spolku je zabezpečena na 

příjezdové cestě závorou na visací zámek, znemožňující pokračovat v cestě autem ke 

střelnici. Tato závora se nachází cca 400m od střelnice. Příjezdová cesta je situována do 

automobilu či motocyklu neprostupného prostoru a na ní umístěná závora značně omezuje 

možnosti odcizení těžkých břemen z areálu střelnice. Pohled na závoru a zasazení příjezdové 

cesty do okolí zobrazuje obrázek č. 1.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Příjezdová cesta se závorou 
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Areál střelnice je zasazen do mírného svahu. Obvodová ochrana je řešena ze strany 

příjezdové cesty formou oplocení do výšky dvou a půl metrů z čtvercového pletiva o 

průměru pozinkovaného drátu 3 mm s aplikovanou ochranou proti přelezení v podobě třech 

linii ostnatého drátu nad sebou. Dále je na této straně situována dvoukřídlá brána vysoká dva 

a půl metrů a délky pět metrů. Výplet brány je kombinovaný klasickým čtvercovým 

pletivem a navařenými ocelovými pláty situovanými v dolní části křídel brány, taktéž je zde 

použito třech linií ostnatého drátu. Obrázek č. 2 zobrazuje celkový pohled od příjezdové 

cesty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Vjezd do areálu střelnice 

Ze strany od Dolu Lazy je areál zabezpečen valem z hlíny a štěrku o proměnlivé výšce 

od tří metrů ze strany příjezdové cesty až po výšku šesti metrů u dopadového valu. Sklon 

valu je pod úhlem 45° z obou stran. Na vrcholu valu se nachází čtvercové pletivo o výšce 

dva a půl metrů s třemi instalovanými ostnatými dráty. Dále je po celé délce této strany 

umístěna zeď z pneumatik do výše dvou a půl metrů. Následující obrázek č. 3 zachycuje 

pohled na boční val od Dolu Lazy. 
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Obrázek č. 3:  Boční val od Dolu Lazy  

Ze strany dopadiště je areál zabezpečen šest metrů vysokým valem z hlíny a štěrku. 

Na vrcholu valu se nachází čtvercové pletivo výšky dva a půl metrů se třemi ostnatými dráty 

a zdí tvořenou starými pneumatikami. Tento val zobrazuje obrázek č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Dopadový val 

Straně ze směru od Horní Suché napomáhá v zabezpečení neprostupný a svahovitý 

terén. Nachází se zde hlinitopísčitý val s proměnlivou výškou od šesti metrů ze strany od 
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dopadového valu po výšku tří metrů od příjezdové cesty osazený čtvercovým pletivem se 

třemi liniemi ostnatého drátu. Obrázek č. 5 zachycuje pohled na tento val. 

 

Obrázek č. 5: Boční val od Horní Suché 

V areálu střelnice se nachází dva objekty: střelecké stanoviště a klubovna. Klubovna je 

obdélníková budova z vlnitého plechu bez pevných základů osazena plechovými dveřmi a 

dvěma okny. Zabezpečení klubovny spočívá v cylindrické vložce u dveří a mřížích na 

oknech. Střeliště je obdélníková budova s pevnými betonovými základy určená pro střelce 

ke střelbě na střelnici osazena z vnější strany plechovými dveřmi a šestnácti otevíratelnými 

střeleckými stavy a jedním oknem. Součástí střeliště je místnost rozhodčího a sklad 

vybavení střeliště. Střeliště je zabezpečeno visacím zámkem na plechových dveřích, mřížích 

na okně a zevnitř uzamykatelnými střeleckými stavy. 

Režimovými prostředky se rozumí souhrn administrativních a organizačních opatření 

zaměřené na chránění hodnot a zájmů. Základním pilířem režimových opatření je možnost 

vstupu do areálu střelnice pouze členským osobám pobočného spolku nebo osobám 

v příbuzenském vztahu s členskou osobou a to pouze za fyzické přítomností této osoby. 

Členem pobočného spolku může být osoba, který splňuje podmínky pro přijetí a na členské 

schůzi pobočného spolku byla přijata do spolku. Členovi je vystaven člensky průkaz s jeho 

údaji a fotografii a jsou mu vydány klíče od střeliště a hlavní brány areálu. Pro vstup do 

areálu střelnice se musí nejdříve člen dostavit na vrátnici Dolu Lazy, kde po předložení 

členského průkazu a zapsání do knihy návštěv mu bude vydán klíč od příjezdové závory 
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pracovníkem bezpečnostní agentury. Po příjezdu do areálu musí člen za sebou zabezpečit 

hlavní bránu proti vniknutí nepovolané osoby. Na střelnici musí být vždy minimálně dvě 

osoby, z toho jedna z nich musí být správce střelnice. Tyto osoby mají povinnost se 

podepsat do knihy návštěv umístěné v klubovně. Při opouštění areálu je člen povinen 

zabezpečit střeliště a vstupní bránu především rádným zamknutím visacího zámku. Totéž je 

člen povinen učinit u příjezdové závory a klíč odevzdat na vrátnici pracovníkovi 

bezpečnostní agentury. 

Fyzickou ostrahu zabezpečuje bezpečnostní agentura Dolu Lazy a to především 

formou patrolování. 

 1.2 Technické zabezpečení bezpečného střeleckého provozu 

Technické zabezpečení je základním pilířem bezpečné střelby nejen pro okolí, ale i 

pro samotné střelce. Bez těchto opatření bych docházelo k nebezpečným a na životě 

ohrožujícím situacím a to především formou střelného zranění. Tyto prostředky mají za úkol 

zabránit střelám opuštění areálu střelnice a pohltit energii střel při dopadu. Jedná se o 

prostředky velmi tvarově a pevnostně stále neboť musí vydržet opakované zásahy ze 

střelných zbraní. 

Na střelnici pobočného spolu tvoří základ technického zabezpečení bezpečnostní valy. 

Jedná se o terénní úpravu spočívající v navezení materiálu hlíny a stěrku a tím o vytvoření 

násypu určité výšky, šířky a délky. Tyto valy jsou nejširší u spodní hranice terénu a směrem 

nahoru se zužují pod úhlem 45°. Hlavním a zároveň nejmohutnějším valem je dopadový val. 

Tento val je vysoký šest metrů vzhledem k ploše střelnice a je dlouhý čtyřicet metrů. Ve 

spodní oblasti je tento val zesílen vrstvou navozených pneumatik ve vrstvě široké dva metry 

v nejnižší oblasti a vrstvou jeden metr ve střední výškové oblasti valu. V nejnižší oblasti 

dopadového valu se nachází konstrukce pro možnost vyztužení valu dalšími pneumatikami 

nebo jinými materiály pohlcující energii střely. Na dopadovém valu se nachází jedna vrstva 

naskládaných pneumatik jako preventivní záchytný systém proti odrazům střel. Na podélné 

valy není kladen takový důraz na robustnost, neboť neslouží jako primární zastavovací 

prostředek. Jejich hlavní smysl spočívá v zabránění odražené střely nebo úlomků povrchu 

opustit areál střelnice. Z toho důvodu jsou vyztužené nejvíce u dopadového valu, neboť 

právě tam dochází k nejvíce odrazům a směrem ke střeleckým stavům se vrstva pneumatik 
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postupně snižuje. Ze stejných důvodů uvedených výše je proměnlivá výška podélných valů. 

U dopadového valu činí výška šest metrů a u střeliště je výška tři metry. Na vrcholcích 

podélných valů jsou také umístěny preventivně pneumatiky do výše plotu. Dalším prvkem 

technického zabezpečení bezpečné střelby jsou podélné zábranné konstrukce osazené 

neprůstřelným kompositním materiálem. Tyto konstrukce se nacházejí na střelnici ve 

vzdálenostech třicet, padesát pět a osmdesát metrů od střeliště. Konstrukce slouží 

k zastavení střely, která byla vystřelena pod nebezpečným úhlem, a bez této konstrukce by 

mohlo dojít k tomu, že by střela opustila areál střelnice. Konstrukce jsou spojené se zemí 

v třech bodech, ve kterých jsou ukotveny sto centimetry hlubokou betonovou patkou. 

Materiál konstrukce je tvořeny ocelovými profily typu „I“. Proti nebezpečnému odrážení 

střel a poškozování nosných pilířů, jsou tyto pilíře obloženy čtyřiceti centimetry měkkého 

dřeva a jednou vrstvou naskládaných pneumatik. Kompozitní materiál je tvořen tzv. 

„pásovinou“ o šířce čtyř centimetrů. Prostor pro terčová zařízení je situován tak, aby při 

mířené střelbě nedocházelo k zásahům do zábranných konstrukcí. Nedílnou součástí 

bezpečného provozu střelnice je dodržování provozního řádu, který upravuje, jakým 

způsobem může být prováděna střelba. Nejdůležitější pravidla jsou, aby v průběhu střelby 

byla vyvěšena červená vlajka signalizující probíhající střelbu a umístění bezpečnostní 

závory mezi střeleckými stavy a bočním valem, aby nedošlo k vstupu osoby do střeleckého 

prostoru. Dodržovat zásady bezpečné manipulace a dbát pokynů správce střelnice a řídícího 

střelby. 

1.3 Provozní rozsah střelnice 

V současné době je střelnice uzpůsobená a balisticky schválená pro střelbu výhradně 

ze střeleckých stavů k tomu určených. Tomu se rozumí, že střelba z jiných pozic než 

z palebné čáry není bezpečna a tudíž je vyloučena. Je zakázáno používat nedovolené a 

nedovoleně upravovaného střeliva.  Na střelnici je umožněna střelba z krátkých kulových 

zbraní a to až do ráže 500 S&W (12,7x41 mm). Broková střelba je povolena bez omezení 

ráže a střeliva avšak pouze v přímém směru (disciplíny skeet, trap a double trap jsou 

zakázány). Kulové zbraně jsou povolený do energie 3500J čemuž odpovídá ráže .308 win 

(7.62x51 mm ). Taktéž je možné střílet ze všech zbraní na principu černého prachu a 

křesadlových zbraní. Střelnice je kompatibilní pro závody dle Českého střeleckého svazu a 
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to v souladu s disciplínami: rychlopalná pistole, velkorážní pistole, standardní pistole, 

sportovní pistole, libovolná pistole, vzduchová pistole, standardní velkorážní pistole, 

libovolná malorážka, sportovní malorážka, velkorážní standardní puška, vzduchová puška, 

střelba z historických zbraní a replik, střelba z kuše. 
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2. Možnosti rozšíření provozu střelnice pro střelecké situace 

typu IPSC 

S rostoucí dobou a s faktem, že střelné zbraně jsou čím dál více oblíbenější, a tím 

pádem se i zvětšuje jejich objem mezi veřejností, se také zvyšuje poptávka na odpovídající 

střelnice. V minulosti jsme se setkávali nejčastěji s malorážnými sportovními zbraněmi, ať 

v dlouhé či krátké verzi. Méně často se objevovaly pistole v ráži 7.65 a ve zvlášť 

výjimečných situacích se člověk mohl setkat se samopalem vzor 58. Zařízení střelnic se 

odvíjelo také od požadavků tehdejší doby, to znamená branná výchova nebo sportovní 

mířená střelba. Ale historickým vývojem po sametové revoluci a s rostoucím objemem 

zbraní mezi lidmi, k nám ze zahraničí začínají plynout proudy, že střelba může být i 

dynamickým sportem. Velkou inspirací a motivací pro občany byly akční filmy a každý 

člověk se alespoň jednou zasnil a představoval si jaké to je být akčním hrdinou. Proto se u 

nás začaly objevovat myšlenky, že by se mohlo napodobovat situace z reálného života a 

jistým způsobem nacvičovat osobní ochranu při vzniku situacích ohrožujících osoby na 

životě. Na základě těchto myšlenek se u nás zakládají první střelecké kluby pod záštitou 

IPSC (Internacional practical shooting confederation). Tyto kluby se zaměřovaly na trénink 

dynamické střelby, což znamená, že se pohybovali i mimo střelecký stav, jak tato disciplína 

požaduje. Tyto kluby, ale narážely na situaci, že střelnice v České Republice nebyly pro 

tento druh střeleckého sportu uzpůsobeny. Střelnice Orlová – Lazy nebyla výjimkou. Aby 

tato disciplína byla schválená, musí být splněna technická a zároveň organizační stránka 

věci. Tato práce se bude zabývat analýzou možných rizik při střelbě dle IPSC a dále se bude 

zabývat možnostmi, jak tyto rizika snížit a tím omezit vznik nebezpečných situací. Aby se 

na střelnici mohly provozovat disciplíny dle IPSC musí střelnice splňovat nejen 

bezpečnostní podmínky, ale jsou i kladeny nároky na vybavenost této střelnice, které 

vycházejí z pravidel IPSC. 
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2.1 IPSC 

Název IPSC je zkratka pro název International Practical Shooting Confederation což 

volně přeloženo znamená Mezinárodní konfederace praktické střelby. Tato organizace byla 

založena roku 1976 ve Spojených státech Amerických Jeffem Cooperem, který se stal také 

první presidentem organizace. Jedná se o dynamickou sportovní disciplínu praktické střelby, 

která spojuje prvky použití střelných zbraní v reálném životě (policejní praxe, sebeobrana 

atd.) a sportu. Střelba typu IPSC si klade za základ přesnost a rychlost ale taky sílu, které 

jsou nezbytné pro získání lepšího výsledku v soutěži. Prvek síly je v IPSC zastoupen 

pojmem major a minor. Jedná se o výkonové faktory, které se zvlášť udávají pro jednotlivé 

disciplíny, na základě kterých dochází k hodnocení zásahů. Výkonový faktor se počítá 

pomocí následujícího vzorce (1): 

                                                     
       

    
             (1) 

Legenda: 

VF – Výkonový faktor 

HS – Hmotnost střely (grainy) 

PR – Průměrná rychlost střely (z 3 výstřelů ve stopách za sekundu) [5]                                   

Pojem Minor následně označuje minimální výkonový faktor pro účast v závodě a 

pojem Major udává minimální výkonový faktor pro zvýhodněné bodové hodnocení. 

Výkonový faktor prohlašuje závodník a poté pokud jsou k dispozici vhodné měřící zařízení 

je provedena kontrola výkonu.  

V rámci závodů IPSC se setkáváme s různými pojmy, které je nutno definovat. 

Střelecká situace 

Jedná se o individuálně měřený a bodovaný střelecký úkol, který je navrhnut a 

sestaven podle zásad IPSC. Skládá se z terčů a úkolu, které má závodník za úkol bezpečně 

zdolat. 
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Situace (Stage) 

Situace představuje část závodu IPSC. Součástí situace je jedno střelecké stanoviště, 

které obsahuje určité vybavení, zařízení označení čí přístřešek. Pro plnění situace může být 

použit pouze jeden typ střelné zbraně (pistole, brokovnice nebo puška). 

Soutěže typu IPSC se mohou být o různé velikosti a druhu. Dle velikosti a druhu 

v rámci závodu IPSC rozlišujeme tyto druhy soutěží. 

Závod 

Jedná se o základní druh závodů IPSC. Závod obsahuje nejméně tři situace, kde pro 

jejich řešení je možno použít pouze stejný druh zbraně. Vítěz je vyhlášen na základě 

výsledků, kterých dosáhl na jednotlivých stanovištích. 

Turnaj 

Turnaj je obdoba závodu avšak s rozdílem, že pro řešení konkrétní situace je určeny 

druh zbraně. Například stanoviště č. 1-3 je určeno pro pistoli, č. 4-6 pro pušku a č. 6-12 pro 

brokovnici. Vítěz je vyhlášen na základě výsledků, kterých dosáhl na jednotlivých 

stanovištích. 

Velký turnaj 

Jedná se o spojení dvou a více závodů, kde každý závod je určeny pro jeden druh 

zbraně. Vítěz je vyhlášen na základě výsledků, kterých dosáhl na závodech, podle pravidel 

IPSC pro velký turnaj. 

Liga 

Jedná se o obdobu velkého turnaje. Liga se také skládá z dvou a více závodů, kde 

každý závod je určen pro jeden druh zbraně. Rozdílem mezi ligou a velkým turnajem je fakt, 

že závody ligy se konají každý v různý den a na různém místě. 

2.1.1 Terčová zařízení pro střelecké situace typu IPSC 

Disciplíny typu IPSC mají i své vlastní a přesně specifikované terče a terčová zařízení. 

Rozmanitost IPSC závodu spočívá v tom, že žádný závod nemá přesně stanované, jakých 
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terčů se musí použít a jak je rozmístit. V této kapitole jsou uvedené schválené typy terčů 

včetně rozměrů a hodnocení. 

Základní terč IPSC 

Jedná se o základní prvek na většině soutěží. Je vyroben z kartonového materiálu a 

jsou zde jasně vyznačeny zóny alfa, charlie a delta, které jsou odděleny perforací kartonu. 

Tento terč spolu s hodnocením zobrazuje obrázek č. 6.  

 

Obrázek č. 6: Základní terč IPSC s hodnocením [5] 
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Redukovaný terč IPSC 

Jedná se o zmenšenou verzi klasického terče IPSC. Materiál i zásahové zóny zůstávají 

nezměněny. Tento terč spolu s hodnocením zobrazuje obrázek č. 7. 

 

Obrázek č. 7: Redukovaný terč IPSC s hodnocením [5] 
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Poppery 

Jedná se o terče vyrobené především z kovu. Hlavním smyslem těchto terčů je po 

zásahu do určené oblasti došlo k pádu terče směrem k zemi. Je však výslovně zakázáno 

používat poppery, které se mohou náhodně přetočit nebo otočit. Poperry se děli dle velikosti 

na popper a mini popper. Tento terč spolu s hodnocením zobrazuje obrázek č. 8.   

 

Obrázek č. 8: Poppery IPSC s hodnocením [5] 
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Kovové desky 

Jedná se o kovové desky kruhového nebo čtvercového tvaru o určitém rozměru. Je 

však výslovně zakázáno používat kovové desky, které se mohou náhodně přetočit nebo 

otočit. Tento terč spolu s hodnocením zobrazuje obrázek č. 9. 

 

Obrázek č. 9: Kovové desky IPSC s hodnocením [5] 

2.1.2 Střelecké kategorie IPSC 

V rámci IPSC se střílí v tzv. divizích, což jsou jednotlivé kategorie disciplín. Každá 

divize má stanovena své vlastní pravidla a požadavky na vybavení střelce. 
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Divize Open 

Jedná se o prestižní disciplínu IPSC. Zbraně nemají téměř žádná omezení. Je dovoleno 

používání kompenzátorů, optických zaměřovačů a velkokapacitních zásobníku. Minimální 

rozměry pro náboj jsou 9x19mm, díky tomu je tento náboj nejvíce používán, ale setkáváme 

se zde i s nábojem .38 Super. Minimální hmotnost střely je stanovena na 120 grainů. 

Minimální výkonový faktor pro Minor je stanoveny na hodnotu 125 a pro Major na hodnotu 

160.  

Divize Standart 

Jedná se o divizi v České Republice nejrozšířenější. Když se hovoří o závodě IPSC, 

tak v drtivé většině případů se hovoří o této divizi. Používají se továrně vyrábění zbraně.  

V této divizi jsou již aplikovaná jistá omezení. Není dovoleno používat kompenzátory a 

optické zaměřovače. Zbraň musí splňovat určité rozměry. Zásobníky musí taktéž splňovat 

určité rozměry. Minimální ráže střely je 9mm a délka nábojnice 19mm. Výkonový faktor 

Minor je nastaven na hodnotu 125. Minimální výkonový faktor Major musí mít hodnotu 170 

avšak s podmínkou ráže střely 10 mm (0,40 cal). 

Divize Classic 

Jedná se o speciální kategorii, kde zbraně musí být založeny a opticky musí 

připomínat zbraň Colt 1911. Opět se zde setkáváme s různými omezeními. Jsou zakázány 

úpravy jako odlehčení rámu a závěru nebo opěrky pro palce. Povoleny jsou pouze 

kosmetické úpravy jako rytiny, vlastní střenky nebo jakékoli otevřená mířidla. Není 

dovoleno používat kompenzátory a optické zaměřovače. Zbraň musí splňovat určité 

rozměry. Zásobníky musí taktéž splňovat určité rozměry. Minimální rozměry pro náboj jsou 

dané hodnotami 9x19mm. Výkonový faktor Minor je nastaven na hodnotu 125. Minimální 

výkonový faktor Major musí mít hodnotu 170 avšak s podmínkou ráže střely 10 mm (0,40 

cal). Maximální kapacita zásobníku je stanovena na 8 nábojů pro výkonový faktor Major a 

10 nábojů pro výkonnostní faktor Minor. 
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Divize Production 

Jedná se o divizi, která používá továrních zbraní s otevřenými mířidly. Hlavním 

omezením pro tuto kategorii je použití dvojčinného spoušťového mechanismu SA/DA. 

V této divizi mohou být použity zbraně výslovně schválené na internetových stránkách 

asociace IPSC. Další podmínkou je, že první výstřel v závodě musí být ve dvojčinném 

režimu. Není dovoleno používat kompenzátory a optické zaměřovače. Hlaveň zbraně má mít 

délku maximálně 127 mm. Minimální odpor spouště je stanoven na 2,27 kg (5 liber). 

Zásobníky nesmí obsahovat více než 15 nábojů. Minimální rozměry pro náboj jsou dané 

hodnotami 9x19mm. Výkonový faktor Minor je nastaven na hodnotu 125. Výkonový faktor 

Major se v této divizi neaplikuje. 

Divize Revolver 

V této divizi jsou povoleny pouze revolvery tovární výroby dostupný široké veřejnosti. 

Prototypy a samonabíjecí revolvery s pohyblivým závěrem jsou výslovně zakázány. Není 

dovoleno používat kompenzátory a optické zaměřovače. Kapacita válce není omezena, 

avšak před každým přebitím musí být vystřeleno maximálně 6 ran. Úpravy jako závaží nebo 

jiné pomůcky pro ovládání taktéž nejsou dovoleny. Minimální rozměry pro náboj jsou dané 

hodnotami 9x19mm. Výkonový faktor Minor je nastaven na hodnotu 125. Minimální 

výkonový faktor Major musí mít hodnotu 170. 

Národní divize 

Divize velmi podobna divizi open. Rozdíl je však v tom, že rozměry zbraně a délka 

zásobníku nesmí překročit pevně dané rozměry. Minimální rozměry pro náboj jsou dané 

hodnotami 9x19mm. Výkonový faktor Minor je nastaven na hodnotu 125. Minimální 

výkonový faktor Major musí mít hodnotu 170 avšak s podmínkou ráže střely 10 mm (0,40 

cal). 

Další divize 

Všechny výše uvedené divize se vztahují k ručním krátkým palným zbraním. V IPSC 

se můžeme také setkávat s disciplínami určené pro brokovnice nebo pušky. Rozdělení a 

pravidla pro tyto další typy zbraní jsou velmi podobné výše uvedeným divizím pro krátkou 

zbraň.  
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2.2 Pravidla střelby typu IPSC 

Jako každý sport či soutěž, má i střelba typu IPSC svá pravidla. Jako platná pravidla se 

považuje poslední vydání pravidel IPSC pro daný typ zbraně. Pravidla slouží k zajištění 

bezpečné střelby, ale také pro zajištění rovných podmínek pro soutěžící v daných kategorií a 

střeleckých divizí. Jako oficiální jazyk pro pravidla se uvádí angličtina, proto v případě 

rozepře mezi anglickou a jinou verzí pravidel IPSC a jejich znění v jiném jazyce bude platit 

anglické znění. V pravidlech pro IPSC se setkáváme s jednotlivými kapitolami, které 

upravují způsob stavby střeleckých situací, vybavení střelce, způsob hodnocení a penalizací, 

definuji strukturu a další. Nedílnou součástí pravidel jsou i přílohy, které detailně objasňují 

některé prvky uvedeny v pravidlech (například tvar a velikost terčů apod.). Závodníci a 

všechny ostatní osoby, které se účastní závodu IPSC jsou bez výjimky povinni zajistit, aby 

jejich veškeré vybavení přinesené na závod, odpovídalo právní úpravě v daném státu, kde se 

závod koná. Organizace IPSC a její přidružené organizace nenesou odpovědnost za ztráty, 

zranění, škody, nehody či úmrtí, způsobená subjektům nebo osobám v důsledku zákonného, 

čí nezákonného použití takového vybavení. Jednotlivé body pravidel jsou uvedeny 

v subkapitolách 2.2.1 až 2.2.6. 

2.2.1 Návrh střeleckých situací 

Jedná se o všeobecné zásady návrhu střeleckých situací, které obsahují odpovědnosti, 

kritéria a omezení, kterýma jsou povinni se řídit tvůrci střeleckých situací podle pravidel 

IPSC 

Všeobecné zásady 

Hlavní a největší důraz je kladen na bezpečnost, proto závody IPSC musí být 

navrhovány, stavěny a vedeny tak, aby byla zajištěna co největší míra bezpečí. Návrh 

střelecké situace udává, jak moc bude závod náročný. Čím větší náročnost těchto situací, tím 

je větší hodnotnost závodu. Cílem střeleckých situací je ověřit střelecké schopností 

závodníků, ne však jejich fyzickou zdatnost. Při střelbě typu IPSC se posuzuje přesnost, 

výkon a rychlost. Tyto prvky musí být mezi sebou vyvážené, aby bylo možné tuto 

střeleckou situaci využít v závodě. V závodě je požadovaná značná míra rozmanitosti, proto 
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se žádná střelecká situace nesmí opakovat. Střelba typu IPSC je založena na tzv. volném 

stylu. To umožňuje závodníkovi řešit střeleckou situaci dle jeho uvážení. Po startovním 

signálu nesmí střelecká situace vyžadovat povinné přebití zbraně, nebo vyžadovat určitý 

postoj, popřípadě střelba z určitého místa. Výjimku tvoří určité střelecké situace, které 

mohou požadovat povinné přebití zbraně, střelecký postoj nebo střelbu z určitého místa 

(např. krátká střelecká situace). Proti žádným střeleckým úkolům nesmí být podán protest, 

jelikož různé závody IPSC představují různou obtížnost střeleckých situací. Toto pravidlo 

však nesouvisí na protesty podané v souvislosti s plnění fyzických úkolů. Aby bylo možné 

hodnotit náročnost vyjádřenou výkonem zbraně, je stanovený minimální výkonový faktor, 

který musí splňovat všichni startující závodníci.  

Typy střeleckých situací 

Střelecké situace, se kterými se setkáváme v rámci IPSC se děli na základní střelecké 

situace a zvláštní střelecké situace. Mezi základní střelecké situace řadíme především 

krátkou, střední a dlouhou střeleckou situaci. Rozdíly mezi těmito situacemi spočívají 

především v maximálním počtu výstřelů pro splnění střelecké situace. Doporučuje se, pro 

úspěšné schválení závodu, aby závod obsahoval tři krátké střelecké situace, dvě střední 

střelecké situace a jednu dlouhou střeleckou situaci. V případě výrazného odchýlení od 

tohoto poměru může vést k neschválení závodu ze strany IPSC. Mezi zvláštní střelecké 

situace patří tzv. „shoot-off“, která probíhá odděleně od závodu. Dva střelci střílí simultánně 

na dvě stejné sady terčů vedle sebe. Střílí se vyřazovacím postupem. Každá sestava terčů 

nesmí zahrnovat více jak 12 výstřelů. V této střelecké situaci je povinné jedno přebití 

zbraně. 

Podmínky pro stavbu střeleckých situací 

Pro stavbu střeleckých situací jde využít nepřeberné množství různých překážek či 

fyzických zábran a tímto je také možno regulovat obtížnost závodu. Pokud má střelecká 

situace umožňovat pohyb závodníka, tak vybavení instalované na střelnici musí být 

provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k žádnému zranění. Konstrukce musí odolat 

použití všemi střelci a musí být umožněn neustálý dohled ve všech místech a při všech 

činnostech závodníka. 

Mezi základní prvky používanými pro stavbu situací jsou přešlapové čáry. Tyto čáry 

omezují a zároveň vedou závodníka po trase závodu. Dalším využitím přešlapových čar je 
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simulace fyzických zábran nebo krytů případně slouží pro ohraničení prostoru střelby a 

hlavním prvkem čar je zabránění nebezpečnému přiblížení se k terči závodníkem. Materiál 

vhodný pro výrobu přešlapových čar je dřevo nebo jiný pevný materiál, neboť přešlapové 

čáry musí vystupovat dva centimetry nad okolní terén. V případě překročení těchto čar 

závodníkem bude udělena penalizace tomuto závodníkovi.  

Další velkou skupinou pomůcek jsou překážky. Překážky nutí střelce je překonat a tím 

zvyšovat náročnost závodu. Překážky nesmí být vetší než dva metry a při výšce nad jeden 

metr musí být překážka vybavena pomůckami pro bezpečný výstup a sestup z konstrukce. 

Závodník má právo si tyto překážky vyzkoušet před vlastním řešením této situace. Závodník 

není ovšem povinen vrátit zbraň do pouzdra před sestupem z konstrukce překážky. 

Zábrany a zástěny se taktéž řadí mezi pomůcky pro stavbu střeleckých situací. Výška a 

pevnost těchto pomůcek musí být dostatečná pro zamyšlený účel. Zábrany vyšší jak 1,8m 

bez střelecké plošiny jsou považovány co do výšky za nekonečné. Součásti zástěn mohou 

být okna a tunely, které musí být v optimální výšce pro většinu závodníků. Závodník může 

požádat o pevnou podložku pro dosažení optimální výšky. 

Poslední z používaných stavebních pomůcek jsou tunely. Jedná se o ohraničený 

prostor, kterým závodník musí projít. Tunel musí obsahovat dostatečný počet oken, aby byla 

zajištěna dostatečná kontrola závodníka. Tunel musí jasně obsahovat označení pro vstup a 

výstup a okraje tunelu musí být upraveny tak, aby riziko zranění bylo co nejmenší.  

Organizátoři mohou kdykoli a z jakýchkoli pohnutek provést úpravu stavby nebo 

procedur střelecké situace avšak tyto změny musí být odsouhlaseny pověřenou osobou tzv. 

„Range Masterem“. Veškeré tyto úpravy oproti ohlášeným střeleckým situacím, musí být 

provedeny před zahájením střeleb a musí být co nejdříve sděleny závodníkům. 

2.2.2 Vybavení závodníka 

Vybavením závodníka se rozumí veškeré příslušenství využívané pro účast v závodě. 

Jedná se jakoukoli výstrojní či výzbrojní součást. Mezi základní vybavení závodníka patří 

zbraň, pouzdra, oděv, ochrana sluchu a zraku, střelivo a vybavení s ním související. 
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Zbraň 

Pro závody IPSC se zbraní rozumí palná zbraň dle zákona 119/2002 Sb. O střelných 

zbraních a střelivu. Zbraně musí být bezpečné a způsobilé pro střelbu. Rozhodčí mají právo 

kdykoli požádat o zkoušku závodníkovy zbraně, aby se ověřila její bezpečná funkce. Pokud 

je zbraň prohlášena za nezpůsobilou nebo dokonce nebezpečnou je vyloučena ze závodu do 

doby, kdy bude zpět uvedena do vyhovujícího stavu. Závodník musí použít stejnou zbraň i 

mířidla pro všechny střelecké situace v závodě. V případě poruchy může závodník využít 

zbraň náhradní, avšak pouze se souhlasem Range Mastera a pouze zbraní stejného typu 

včetně stejných mířidel. Závodník smí v průběhu závodu mít u sebe pouze jednu střelnou 

zbraň. Se zbraní se sni manipulovat pouze na pokyn a pod dozorem rozhodčího nebo uvnitř 

bezpečné zóny. Zbraně obsahující ramenní opěrku nebo rukojeť, umožňující střelbu dávkou 

nebo střelbu plně automatickou jsou pro závody IPSC zakázány. 

Pouzdra a další vybavení závodníka 

Tyto prvky vybavení slouží k přenosu zbraní, střeliva a jiného materiálu v průběhu 

závodu a mimo něj. Krátké zbraně je dovoleno přenášet nenabité v kufru nebo tašce 

případně v pouzdře, které je připevněno na závodníkově opasku. Pokud není uvedeno jinak, 

musí být opasek nošen na úrovni pasu. Opasek musí být zajištěn nejméně třemi poutky na 

kojotech nebo kraťasech. Pro ženy platí stejná pravidla ohledně opasků, avšak s rozdílem, že 

u žen může být opasek nošen na úrovni boků. Zásobníky, rychlonabíječe nebo náhradní 

střelivo by měli být nošeny v pouzdrech k tomu určených. V některých divizních je i 

stanovena maximální vzdálenost vybavení od těla závodníka. Pouzdra pro krátkou zbraň 

nejsou omezena konkrétním typem, avšak Range Master může pouzdro označit za 

nebezpečné a nařídit jeho opravu. Pouzdra zakázané pro střelbu IPSC jsou pouzdra podpažní 

čí pouzdra připevněna k noze nebo pouzdra, která nebráni k aktivaci spouště, případně 

pouzdra ze kterých hlaveň uložené zbraně míří dále jak jeden metr od střelcových nohou. 

Vhodný oděv a ochranné pomůcky 

Maskovací nebo policejního oděvu osobami, které nejsou příslušníky vojenského, 

nebo policejního sboru se silně nedoporučuje. Právo rozhodnout jaký oděv je nepřípustný, 

má ředitel závodu.  

Používaní ochrany sluchu a zraku se velmi doporučuje. Organizace pořádající závod 

IPSC má právo nařídit povinné používání ochrany sluchu a zraku pro všechny osoby 
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v prostorách střelnice. V případě ztráty ochrany sluchu závodníkem v průběhu střelby, musí 

být představitelem závodu střelba zastavena a po opravě ochranných pomůcek bude 

závodníkovi umožněno opakovat střeleckou situaci. 

Střelivo 

Střelivo musí splňovat právní předpisy uvedené v zákoně č. 119/2002 Sb. O zbraních a 

střelivu. Závodník nese plnou odpovědnost za nehody, škody, zranění či úmrtí způsobená ať 

zákonným nebo nezákonným použitím střeliva. Veškeré střelivo musí splňovat podmínky 

jednotlivých divizí, kterých se závodník účastní. Náhradní zásobníky nebo náboje upuštěné 

nebo odhozené závodníkem na zem, mohou být kdykoli sebrány. Sebrání však musí 

proběhnout v souladu s bezpečnostními předpisy. Střelivo zápalné stopovkové nebo 

průbojné je pro závody IPSC zakázáno. Rovněž nesmí při výstřelu jednoho náboje dojít 

vystřelení více než jednoho projektilu. V případě zjištění ředitelem závodu, že závodníkovo 

střelivo je nebezpečné nebo v rozporu s pravidly, tak toto střelivo musí být okamžitě ze 

závodu vyřazeno. 

2.2.3 Představitelé závodu 

Jedná se o osoby, které dohlížejí na bezpečnost střelby, organizují a rozhodují závody 

IPSC. Všichni představitelé závodu podléhají osobě Range Master s výjimkou, kdy se 

Range Master účastní závodu. Range Master je zodpovědný za kázeň všech ostatní 

představitelů. Pořadatelé mají povinnost před závodem zvolit osobu Range Mastera a Match 

Directora. 

Range Master 

Osoba jmenována ředitelem závodu, která má pravomoc nad veškerými činnostmi a 

osobami na celé střelnici. Dohlíží na fungování všech střeleckých situací, uplatňování 

pravidel a bezpečností na střelnici. Range Master musí být seznámen se všemi protesty a 

diskvalifikacemi během závodu. Tato osoba je volena pro každý závod IPSC zvlášť. 
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Range Officer (RO) 

Osoba, která se stará o dodržování písemného popisu situace, vydává povely a sleduje 

závodníka, zda dodržuje bezpečnost. Taktéž hlásí penalizace, zásahy a čas závodníka. Další 

funkcí Range Officera je ověřování, zda výsledky závodníka byly řádně a správně zapsány 

do hodnocení závodníka. Pro tyto situace má pravomoc konečného rozhodnutí. 

Chief Range Officer (CRO) 

Jedná se o člověka, kterému jsou podřízeny veškeré osoby a činnosti na střeleckých 

situacích, za které zodpovídá. Dohlíží na spravedlivé dodržování pravidel IPSC. Je přímo 

podřízen Range Masterovi 

Stats Officer (SO) 

Úkolem této osoby je dohled nad sběrem, ověřováním a tříděním všech záznamů o 

hodnocení. Jeho úkolem je také sestavovat předběžné a konečné výsledky. Je přímo 

podřízen Range Masterovi. 

Quatermaster (QM) 

Osoba odpovědná za opravy a údržbu střelnice a jiného vybavení (terče, zálepky barvy 

a jiné). Jeho úkolem je rovněž doplňování občerstvení pro rozhodčí. Je přímo podřízen 

Range Masterovi. 

Match Director (MD) 

Jeho úkolem je řešení administrativy závodu. Administrativou se rozumí časový rozpis 

závodů, rozdělení do družstev, výstavba střeleckých situací, poskytování služeb a koordinaci 

pomocného personálu. Kromě pravomocí svěřených do působností Range mastera, má 

pravomoc konečného rozhodnutí ve všech věcech v rámci závodu IPSC. Tato osoba je 

volena organizací, která pořádá závod a spolupracuje s osobou Range Mastera. 
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2.2.4 Povely na střelnici 

Aby byla zajištěna, co možná největší míra bezpečnosti je nezbytné, aby závody IPSC 

byly řízeny povely. Povely mohou být vydávány slovně ale i doteky rozhodčího na 

závodníka. Na střelnici se vydávají povely v níže uvedeném pořadí. 

Load and make ready (Make ready pokud se startuje s nenabitou zbraní) 

Tento povel se vydává na začátku střelecké situace. Závodník po tomto povelu je 

povinen pod dohledem rozhodčího se otočit do bezpečného prostoru nebo směrem k terčům, 

nasadit si ochranu zraku a sluchu a připravit svou zbraň do takového stavu, který je 

vyžadován v popisu střelecké situace. Následně musí závodník startovací postoj. Během 

tohoto povelu je závodníkovi zakázáno opouštět startovní prostor bez souhlasu a pod 

dohledem rozhodčího. Po splnění těchto úkolu bude rozhodčí pokračovat ve vydávání 

dalších pokynů. 

Are you ready? 

Při vydání tohoto povelu se čeká, jak závodník zareaguje. Pokud závodník není zcela 

připraven pro řešení střelecké situace, je povinen říct výraz „not ready“. V případě, že je 

závodník připraven na řešení střelecké situace a rozumí ji, pak by mě závodník dát najevo 

svou připravenost. 

Stand by 

Po tomto povelu se začíná běžet interval jedné až čtyř sekund, během kterého bude 

vydán startovní signál. 

Startovní signál 

Jedná se o signál, který závodníkovi umožňuje začít řešit střeleckou situaci. V případě, 

že závodník z jakéhokoli důvodu na startovní signál nezareaguje, rozhodčí má povinnost se 

ujisti, zda je závodník připraven a vydá znovu povel „are you ready?“. Pokud se stane, že 

závodník začne řešení střelecké situace před vydáním startovacího signálu, má rozhodčí 

povinnost závodníka okamžitě zastavit a po uvedení střelecké situace do původního stavu, 

může závodník odstartovat znova. 
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Stop 

Povel, který může vydat jakýkoli rozhodčí, který je přidělený ke střelecké situaci. 

Povel může být vydán kdykoli v průběhu řešení střelecké situace. V případě vydání tohoto 

povelu je závodník povinen okamžitě přerušit střelbu, zastavit a čekat na další pokyny 

rozhodčího. 

If you are finished, unload and show clear 

Pokud závodník ukončí střelbu, následuje vydání tohoto povelu. V případě, že 

závodník skutečně dořešil střeleckou situaci a následuje tento povel, závodník namíří zbraň 

do bezpečného prostoru, vyjme zásobník, závěr zachytí nebo podrží v zadní poloze a 

předloží zbraň na kontrolu rozhodčímu. Revolvery se předkládají ke kontrole s vyklopeným 

prázdným válcem. 

If clear, hamer down, holster 

Po vydání tohoto povelu je závodníkovi již znemožněno pokračováni ve střelbě. 

Závodník po tomto povelu je povinen provést závěrečnou kontrolu, zda je jeho zbraň 

bezpečně zajištěna. U samonabíjecích zbraní se jedná o proces, který zahrnuje vypuštění 

závěru do přední polohy, stisknutí spouště bez dotyku na kohoutu a bez vloženého 

zásobníku. Pokud je zbraň prokazatelně nenabitá, je závodník povinen ji vložit do pouzdra. 

V okamžiku, kdy se ruce závodníka přestanou dotýkat zbraně uložené v pouzdře, je 

střelecká situace považována za ukončenou. 

Range is clear 

Do doby dokud nebude tento povel vyhlášen rozhodčím, je zakázáno komukoli se 

pohybovat z palebné čáry no z místa poslední střelby se pohybovat směrem k terčům, nebo 

toho místo opustit. Po vyhlášení tohoto povelu je teprve možno vstoupení do střelecké 

situace pořadateli a závodníkem a provést hodnocení této střelecké situace a provést 

zalepení terčů. 

Vizuální a dotykové povely 

Pokud se závodů účastní závodník s těžkou sluchovou vadou je možné po předchozím 

schválením Range Masterem, aby byly verbální povely doplněny povely vizuálními a 

dotykovými.  
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2.2.5 Hodnocení 

Způsob hodnocení výsledků je velmi důležitou podstatou jakéhokoli sportu. Díky 

systému hodnocení jsme schopni jednoznačně určit, kdo a jak se umístil v závodu. 

V závodech IPSC se hodnotí výsledky podle tzv. „Comstock“. To znamená, že závodník má 

neomezený čas a neomezený počet výstřelů pro řešení střelecké situace, která je ukončena 

posledním výstřelem. To znamená, že střelec na jeden terč může vystřelit kolik ran chce, 

nejméně však na terč musí vystřelit jednou a budou mu hodnoceny pouze dva nejlepší 

zásahy. Na kovový hodnocený terč musí být také vystřeleno nejméně jednou a k započtení 

bodů z tohoto terče dojde jen tehdy, když terč padne k zemi. Bodové hodnoty, které může 

závodník získat, se odvíjí od typu terče a výkonového faktoru. Tyto bodové hodnoty jsou 

stanoveny a odsouhlaseny Shromážděním IPSC. Výsledky musí být uvedeny na tzv. 

záznamu o hodnocení, který musí být řádně vyplněn a musí být podepsán jak rozhodčím, tak 

závodníkem. 

 V případě, že závodník viditelně zasáhne plochu papírového nebo kovového no-shotu, 

je mu udělena penalizace mínus 10 bodů za každý tento zásah a, nejvýše však se penalizují 

dva zásahy v jednom no-shotu. V případě, že závodník terč netrefí alespoň jednou, je tento 

závodník penalizován mínus 10 body. Výjimku tvoří pouze mizející terče, kde se toto 

pravidlo neaplikuje. Pokud se stane, že se závodník nezabývá každým hodnoceným terčem 

minimálně jednou ranou, je závodníkovi udělena procedurální penalizace a zároveň budou 

aplikovány penalizace za nezasažení. 

Pokud se stane, že průměr otvoru po průniku střelou se dotýká hranice mezi zónami 

v hodnoceném terči nebo protíná zón více, je tento zásah hodnocen hodnotou vyšší. 

V případě, kdy průměr průniku po střele překrývá hodnocené zóny hodnocených terčů 

a/nebo No-shotů, budou udělena jak hodnocení tak i penalizace. 

Postup hodnocení spočívá v tom, že se sečtou nejvyšší dosažené hodnoty ze všech 

terčů, poté se odečtou veškeré penalizace a tato výsledná hodnota se vydělí celkovým časem 

závodníka. Tato dosažena hodnota se nazývá tzv. „hit faktor“. Závodník s nejvyšším hit 

faktorem je vítězem závodu a výsledky všech ostatních závodníků jsou vzhledem k vítězi 

stanoveny poměrným systémem. Tomu se rozumí tak, že vítěz má hodnotu 100% a druhý 

závodník v závislosti svého hit faktoru vzhledem k hit faktoru vítěze, se k hodnotě 100% 
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přibližuje. Pro výpočet hodnocení se výhradně používají programy Match Scoring Systém a 

Windows Match Scoring Systém. 

 V případě, že dva závodníci dosáhnou nerozhodného výsledku a ředitel závodu 

usoudí, že je nutné nerozhodný výsledek odstranit, musí tito dotčení závodníci absolvovat 

jednu nebo více střeleckých situací, dokud není určen vítěz. Tyto střelecké situace jsou 

speciálně vytvořeny ředitelem závodu a slouží pouze k odstranění nerozhodného výsledku. 

V případě, že závodník nesouhlasí s hodnocením nebo penalizací, musí závodník, nebo jeho 

zástupce vznést námitku ještě před zalepením nebo natřením terče. Pokud rozhodčí trvá na 

svém stanovisku, může se závodník odvolat k hlavním rozhodčímu (CRO) a následně 

k Range Masterovi. Rozhodnutí Range Mastera je bráno jako konečné a není možné se proti 

tomuto rozhodnutí odvolat. Pokud závodník nebo jeho zástupce si neověří hodnocení 

v průběhu hodnocení terče, automatický pozbývají práva na odvolání proti udělenému 

hodnocení. 

Odpovědnost za kontrolu správnost svých výsledku náleží každému závodníkovi. 

Když všichni závodníci dokončí závod je povinností pořadatelů vyvěsit a zveřejnit 

předběžné výsledky. Po zveřejnění těchto výsledku začíná běžet časová lhůta jedné hodiny, 

během které je možno podat protest rozhodčímu statistikovi z důvodu chyby ve výsledcích. 

Po uplynutí této lhůty jsou výsledky považovány za konečné a protest proti nim bude 

zamítnut. 

2.2.6 Diskvalifikace 

Možnosti diskvalifikace je využíváno, pokud se závodník dopustí prohřešku na úseku 

bezpečnosti nebo jiné zakázané činnosti. Při diskvalifikaci je závodníkovi znemožněno 

pokračovat dál ve všech zbývajících střeleckých situacích. Pokud se tohoto pravidla využije, 

je rozhodčí povinen zapsat na závodníkův záznam o hodnocení, z jakého důvodu byl tento 

závodník diskvalifikován, čas a datum této události. O této skutečnosti musí být co nejdříve 

informována osoba Range Mastera. Výsledky diskvalifikovaného závodníka však nesmí být 

vymazány z výsledku závodu, a tyto výsledky mohou být prohlášeny ředitelem závodu za 

konečné, pokud během stanovené lhůty nebude podán protest v jakékoli věci. Závodník 

bude diskvalifikován z důvodu těchto prohřešků: 
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Náhodný výstřel 

Závodník, který se dopustí náhodného výstřelu, musí být co nejrychleji zastaven. 

Náhodného výstřelu se závodník dopustí, jestliže výstřel míří přes dopadové plochy střelnice 

nebo jiným směrem, který je označen za nebezpečný nebo výstřel do země, který dopadne 

ve vzdálenosti menší než 3 metry od závodníka s výjimkou selhání náboje a střelby na 

papírový terč v této vzdálenosti. Za náhodný výstřel se také považuje situace, kdy dojde 

k výstřelu během přebíjení, nabíjení nebo vybíjení zbraně, výstřel ke kterému dojde během 

opravy závady, výstřele během přendávání zbraně z jedné ruky do druhé a výstřel, ke 

kterému dojde během pohybu, pokud se závodník nezabývá terči. O náhodný výstřel se 

nejedná, když lze prokázat, že náhodný výstřel byl způsoben vadnou nebo poškozenou částí 

střelné zbraně. 

Nebezpečná manipulace se zbraní 

Jedná se o manipulaci, pří které je zvýšené riziko vzniku nebezpečné situace. 

V případě závodů IPSC se jedná o nebezpečnou manipulaci, když závodník manipuluje se 

zbraní bez dohledu a na základě povelu rozhodčího, zamíření zbraně mimo prostor střelecké 

situace nebo zamíření mimo bezpečný úhel, upuštění zbraně v průběhu střelecké situace 

s výjimkou bezpečného odložení, tasení nebo uložení zbraně do pouzdra během pobytu 

v tunelu. Za nebezpečnou manipulaci se zbraní se též rozumí zamíření ústím zbraně na 

jakoukoli část těla závodníka během řešení střelecké situace, výjimku tvoří situace, kdy 

k zamíření dojde při tasení nebo ukládání zbraně do pouzdra s prstem viditelně mimo lučík 

zbraně. Nošení a používání více jak jedné zbraně, ponechání prstu na lučíku během přebíjení 

a odstraňování závady, nabití zbraně bez přímého schválení rozhodčím a použití 

nebezpečného nebo zakázaného střeliva se rovněž považuje za nebezpečnou manipulaci.  

Nesportovní chování 

Za nesportovní chování je považováno jakékoli chování, které by tento sport mohlo 

zdiskreditovat. Právo rozhodnutí co je nesportovní chování náleží rozhodčímu. Po 

rozhodnutí o tom, že závodník jedná nesportovně, musí být o tomto faktu obeznámen co 

nejdříve Range Masterem. Toto pravidlo platí také pro jiné osoby než závodníky, které 

mohou být vykázány z prostoru střelnice. Jako projevy nesportovního chování lze brát 

například podvádění, nedodržení pokynů představitelů závodu, nepoctivost, záměrné sejmutí 
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ochrany sluchu nebo zraku za účelem zisku výhody nebo ovlivňování jiného závodníka při 

řešení jeho střelecké situace. 

Zakázané látky 

Všechny osoby, které se účastní IPSC závodů, musí být zcela tělesně a duševně 

způsobilé. Za mimořádně vážný přestupek se považuje užívání alkoholických nápojů, drog, 

nepředepsaných a postradatelných léků a prostředků pro zvýšení výkonu v jakékoli situaci. 

Závodníci rovněž nesmí být pod vlivem těchto látek. Výjimku tvoří užívání léku 

z léčebných důvodů. Pokud Range Master dojde názoru, že jakákoli osoba je pod vlivem 

těchto látek, má právo tuto osobu diskvalifikovat ze závodu a nařídit této osobě opuštění 

střelnice. Zakázané látky a jejich testování se řídí dle Antidopingových pravidel IPSC. 

 2.3 Nároky na střelnici pro závody IPSC 

Závody typu IPSC mohou být provozovány pouze na střelnicích splňující podmínky 

bezpečné střelby. Základem těchto podmínek je povolení střelby typu IPSC příslušným 

orgánem policie ČR podle zákona 119/2002 Sb. § 52 odst. 2. Toto povolení se získává na 

základě podání žádosti příslušnému útvaru policie podle zákona 119/2002 Sb. § 52 odst. 3 a 

4. Nedílnou součásti tohoto povolení je ověření provozní způsobilosti střelnice znalcem 

v oboru balistiky. Jelikož není žádná právní úprava, která definuje jak má střelnice pro 

konkrétní disciplínu vypadat, je pravomoc a zodpovědnost na subjektivním názoru znalce 

v oboru balistiky, zda je střelnice pro danou disciplínu bezpečná. Dále střelnice musí být 

dostatečně prostorná, aby bylo umožněno proběhnutí závodu dle platných pravidel IPSC. 

Střelnice a její vybavení musí zajistit spravedlivé a nestranné zajištění náročnosti pro 

všechny závodníky. Bohužel v dnešní době se stále častěji setkáváme s nepřátelským 

postojem obyvatelstva vůči střelnicím a díky jejich tlaku je provoz střelnic pozastavován dle 

zákona 119/2002 Sb. § 53 odst. 2 písm. a). 
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2.3.1 Obecné nařízení na střelnici pro střelbu IPSC 

Jedná se o základní nařízení pro stavbu střeleckých situací. Obsahují odpovědnosti, 

kritéria a omezení platná pro střelecké situace v rámci závodů IPSC. Tato nařízení jsou 

platná pro organizátory a tvůrce střeleckých situací.  

Je nutností, aby v průběhu závodu nedošlo k jakémukoli zranění. Z toho důvodu je 

potřeba zohlednit jisté prvku, které zajišťují bezpečnost střelby. 

Bezpečné úhly střelby 

Pokud není uvedeno jinak, je bezpečný uhel stanoven na 90 stupňů ve všech směrech 

od kolmice mezi závodníkem a dopadovou plochou. Při stanovení bezpečných úhlů se musí 

vzít v potaz výška a složení dopadových ploch. Pří stavbě střelecké situace musí být rovněž 

přihlédnuto ke konstrukci terčů a rámu, včetně úhlů případného odrazu střel, tak aby nebyl 

ohrožen život a zdraví všech osob. 

Minimální vzdálenosti 

V případě použití kovových terčů, nebo kovových neprůstřelných krytů, je stanovená 

minimální vzdálenost na 7 metrů mezi terčem či krytem a osobou závodníka nebo 

rozhodčího. Tato vzdálenost by měla být zajištěna fyzickými zábranami. Pokud jsou ovšem 

použity pouze přešlapové čáry, je minimální vzdálenost posunuta na 8 metrů, aby z důvodu 

případného nechtěného přešlapu závodníkem byla stále zajištěna minimální vzdálenost 7 

metrů. 

Povrch střelnice 

Aby byla zajištěna bezpečnost pořadatelů a závodníků, musí být povrch střelnice 

náležitě připraven dle nejlepšího uvážení pořadatelů a pokud možno při závodě průběžně 

udržován. Organizátoři mohou na zhoršený povrch střelnice přidávat písek, štěrk nebo jiné 

materiály. 
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Rozmístění terčů 

Pokud se stane, že je střelecká situace postavena tak, že terče nestojí přímo ve směru 

dopadové plochy, mají pořadatelé povinnost omezit nebo ochránit oblasti, kde mají 

závodníci nebo diváci přístup. Každý závodník má právo řešit střeleckou situaci dle svého 

uvážení a nesmí mu být kladeny překážky, které by jej nutili jednat nebezpečným způsobem, 

zejména umístěni terčů nesmí vést k porušení bezpečných úhlů střelby. 

Valy 

Tento prvek slouží k pohlcení střely vystřelené závodníkem. Sklon a složení valů 

nesmí umožnit roztříštění a následný odraz fragmentů mezi diváky nebo závodníky. Při 

závodech IPSC je všem osobám zakázán vstup na valy, pokud to není výslovně dovoleno 

rozhodčím. 

Bezpečnostní zóny 

Jedná se o oblasti, kde je závodníkům umožněno bez dozoru provádět kontrolu, 

rozborku, opravy, čištění a údržbu zbraní, trénovat s nenabitou zbrání, včetně vkládání 

prázdných zásobníků a simulování funkčního cyklu zbraně nebo vyjímat čí ukládat nenabité 

zbraně do pouzder a obalů. Tyto činnosti jsou však podmíněny setrvání závodníkem v této 

zóně a namířením ústí zbraně bezpečným směrem. V žádném případě však v této zóně nesmí 

být manipulováno se slepým ani ostrým střelivem. 

Bezpečnostní zóny dle pravidel IPSC musí být vybaveny stolem s označením 

bezpečného směru a tyto zóny musí být viditelně ohraničeny. A v případě závodu určeného 

pro střelbu z dlouhých zbraní musí být v blízkosti bezpečnostních zón, nikoli však v ní, 

umístěny vhodné stojany pro dlouhé zbraně. 

Prostor pro zkušební střelbu 

Jde o prostor, ve kterém za dodržení všech existujících bezpečnostních pravidel a 

limitů, stanovených rozhodčím, mohou závodníci zkoušet funkčnosti jejich zbraní a střeliva. 

Pokud je tento prostor k dispozici, je povinností dohled rozhodčím. 

Prostory pro obchodníky 

Pokud se závodu IPSC účastní také obchodníci, musí být Range Masterem jasně 

vymezen prostor, kde mohou obchodníci provozovat svou činnost a zároveň může Range 
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Master vydat provozní řád pro obchodníky, kterými se obchodníci musí řídit. Obchodníci 

nesou plnou zodpovědnost za bezpečnou manipulaci a zabezpečení svých produktů tak, aby 

tyto produkty nikoho neohrožovaly. Při vystavování střelných zbraní musí být těmto 

zbraním znemožněna funkčnost. Závodníci mohou manipulovat s těmito nenabitými 

zbraněmi v případě, že neopustí prostor pro obchodníky a budou dbát na to, aby ústí těchto 

zbraní směřovalo bezpečným směrem. Závodníci však nesmějí v tomto prostoru svou zbraň 

tasit ani vracet do pouzdra. 

Prostory pro hygienu 

Tyto prostory by měly být situovány v blízkosti vstupu do míst s občerstvením a 

toaletami. Stanoviště by měly být v dostatečném počtu a s dostatečným množstvím 

hygienických potřeb. Důraz by měl být také kladen na to, aby hygienické stanoviště nebylo 

umístěno v blízkosti bezpečnostní zóny. 
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3. Analýza balistických bezpečnostních rizik 

Tato kapitola se zabývá riziky, která hrozí v případě, že na střelnici bude umožněna 

střelba typu IPSC. Jelikož tato disciplína umožňuje střelci víceméně volný pohyb při řešení 

závodu a tím pádem se i mění střelecké uhly vůči zábranným systémům střelnice, vyvstává 

otázka, zda změnou těchto úhlů nemůže dojít k situaci, během které by došlo k ohrožení 

zdraví, života či majetku. Abychom se mohli riziky zabývat, musí se nejdříve rizika 

identifikovat. K identifikaci a modelovaní rizik poslouží metoda Ishikawova diagramu, která 

poměrně rychle a s nízkými náklady umožňuje získat velké množství hrozících rizik a 

zároveň je přehledně graficky vyobrazit. Aby se zjistilo, které rizika jsou nepřijatelná, bude 

využito metody FMEA a jako verifikační metody bude použito metody Paretova diagramu. 

Na základě výsledku těchto metod budou navrženy bezpečnostní opatření, která nepřijatelná 

rizika sníží na přijatelnou míru. 

 3.1 Metoda Ishikawova diagramu 

Nejdůležitějším faktorem pro tvorbu samotného diagramu je stanovit si událost, které 

chceme dosáhnout. V našem případě se jedná o zachování bezpečného provozu střelnice. 

Dále je nutné pro větší přehlednost stanovit kategorie, ve kterých může nastat nebezpečná 

situace. Tyto kategorie nám budou tvořit pomyslné rybí kosti. V naší problematice se jedná 

o kategorie: bezpečnost perimetru, technická bezpečnost střelnice, provozní rizika a 

bezpečnost osob. Celý diagram včetně identifikovaných rizik je možno vidět na 

následujícím obrázku č. 10. 
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Obrázek č. 10: Ishikawův diagram 

Rizikem selhání střelce se rozumí situace, kde z důvodu chyby střílející osoby dojde 

ke vzniku nebezpečné situace, např. upadnutí střelce na zem. Riziko selhání zábranného 

systému se myslí situace, kdy zábranný systém nedokáže efektivně zastavit letící střelu. 

Použití zakázaného střeliva může např. vyvolat požár, nebo penetraci zábranného systému. 

Nezpůsobilou zbraní se rozumí střelná zbraň ve špatném technickém stavu, nebo 

v nedovolené úpravě, neboť tato zbraň může při výstřelu detonovat. Sportovní zbraně 

mohou mít z důvodu hladkého chodu spouště odstraněnou protipádovou pojistku, z toho 

důvodu upuštění zbraně může znamenat riziko nechtěného výstřelu. Nebezpečná 

fragmentace je situace, kdy při dopadu střely na překážku, se úlomky střely a zasaženého 

cíle mohou nebezpečně odrážet mezi osoby.  
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3.2 Metoda FMEA 

Analytická metoda FMEA nám umožní poměrně rychle a kvalitně pomocí číselných 

hodnot identifikovat míru rizika. Metoda vychází z následujícího jednoduchého vzorce (2).  

                                                    R = P x N x H                                                          (2) 

 

Legenda: 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – míra následků 

H – odhalitelnost rizika [6] 

 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny jednotlivé parametry hodnocení. 

Tabulka č. 1: Parametry metody FMEA 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 bezvýznamné následky 

4 - 8 akceptovatelní riziko 2 lehké následky 

9 - 16 mírné riziko 3 mírné následky 

16 - 28 nežádoucí riziko 4 těžké následky 

28 - a více nepřijatelné riziko 5 velmi těžké následky, smrt osob 

P Pravděpodobnost H Odhalitelnost 

1 zanedbatelná 1 okamžitě odhalitelné 

2 nepravděpodobná 2 odhalitelné do pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné během jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 těžce odhalitelné (více dnů) 

5 téměř jistá 5 neodhalitelné 
 

Z kapitoly 3.1 máme identifikovaná rizika, na která budeme postupně aplikovat vzorec 

č. 2. Hodnoty do výpočtu budou vycházet z tabulky č. 1. Výsledky výpočtu zastupuje 

následující tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Výsledky výpočtu metody FMEA 

Riziko 
 

Pravděpodobnost 
vzniku 

Míra následků 
 

Odhalitelnost 
rizika 

Míra rizika  
( R ) 

Míra rizika 
( % ) 

1. Selhání střelce 3 2 1 6 2,65 
2. Nepovolaný   
     vstup na střeliště 

2 5 1 10 4,42 

3. Zakázané střelivo 3 4 2 24 10,61 
4. Nezpůsobilá               
     zbraň 

2 5 1 10 4,42 

5. Upuštění zbraně 2 2 1 4 1,76 
6. Nebezpečné 
     umístěni terčů 

4 3 2 24 10,61 

7. Selhání 
     zábranného 
     systému 

3 3 4 36 15,92 

8. Nebezpečná 
     fragmentace 

2 2 1 4 1,76 

9. Nebezpečný 
     odraz střely 

4 3 4 48 21,23 

10. Opuštění střely 
       ze střelnice 

4 5 3 60 26,54 

  
  

Suma 226 100 

Z výše uvedené tabulky je vidět, že nejkritičtější rizika jsou opuštěni střely ze 

střelnice, nebezpečný odraz střely a selhání zábranného systému. Za pozornost stojí rovněž 

rizika nebezpečného umístění terčů s použití zakázaného střeliva. Méně závažné riziko, ale 

rovněž je nutné jej brát vážně, je riziko nezpůsobilé zbraně a nepovolaného vstupu na 

střeliště. Naopak rizika selhání střelce, upuštění zbraně a nebezpečné fragmentace jsou 

zanedbatelná. 

Verifikace 

Pro ověření výsledku bude použit Paretův diagram. Tento diagram umožňuje vypočítat 

míru tolerance, která určí hranici mezi přijatelným a nepřijatelným rizikem pro konečné 

vyhodnocení analýzy. Výpočet se řídí Paretovým principem „80/20“. Podle závažnosti rizik 

jsou tyto rizika seřazena od největších po ty nejméně závažné. U těchto rizik se sčítá jejich 

procentuální hodnota (kumulativní četnost) až do součtu 80%. Rizika spadající do tohoto 

limitu jsou hodnocena jako nepřijatelná a rizika mimo součet jako přijatelná a tím pádem i 

stávající zabezpečení je dostatečné. U nepřijatelných rizik je nutné aplikovat další opatření. 

Výsledky verifikace znázorňuje níže uvedený graf č. 1. 
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Graf č. 1: Paretův diagram pro verifikaci metody FMEA 

 

Jak je možné z grafu vidět, míra tolerance metody FMEA byla vypočtena na hodnotu 

24.  Z verifikace tedy vyplývá, že nepřijatelné rizika jsou: opuštění střely ze střelnice, 

nebezpečný odraz střely, Selhání zábranného systému, zakázané střelivo a nebezpečné 

umístění terčů. Pro tyto rizika se bude navrhovat opatření. Rizika nepovolaného vstupu na 

střeliště, nezpůsobilé zbraně, selháni střelce a nebezpečné fragmentace vyšla jako přijatelná 

a tím pádem se jimi již nemusíme zabývat. 

 3.3 Návrh bezpečnostních opatření 

Tato kapitola se zabývá možnostmi, způsoby a opatřeními, jak snížit nepřijatelná 

rizika z předešlé kapitoly na přijatelnou míru. Opatření budou aplikována jak mechanická 

tak i režimová. Důraz bude rovněž kladen na ekonomičnost a dostupnost materiálu pro 

aplikaci opatření. Z tohoto důvodu budou preferovaná opatření nejlevnější a nejméně 

náročné na čas i práci, avšak bez újmy na efektivnosti opatření.  
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Opuštění střely ze střelnice 

Toto riziko vyšlo z analýzy jako nejvíce závažné. Z tohoto důvodu je potřeba se 

nejvíce zaměřit na jeho snížení.  

Z technického hlediska se navrhuje navýšení bočního záchytného valu, který se 

nachází blíže k Dolu Lazy, do minimální výšky 4 metrů v celé své délce. Dále, aby se riziko 

opuštění střely ze střelnice co nejvíce snížilo, se navrhuje vybudovat na již navýšeném valu 

záchytnou konstrukci do výšky dvou metrů. Tato konstrukce se bude skládat z hlavní 

záchytné stěny, která je bude vystavěna pod úhlem 85° vůči střelecké ploše. Materiál této 

primární stěny musí být o minimální tloušťce 25 mm smrkového dřeva. Sekundární 

záchytná stěna musí být umístěna v minimální vzdálenosti 50 mm od hlavní stěny. Tato 

stěna se navrhuje vystavět v úhlu 90° vůči střelecké ploše z trubkové konstrukce potažené 

dopravníkovými pasy o minimální tloušťce 10 mm. Celá tato konstrukce bude zastřešena 

stříškou, aby nedocházelo k zbytečnému opotřebení z důvodu povětrnostních podmínek. 

Stavbu primární záchytné stěny můžeme vidět na obrázku č. 11 a celou konstrukci vystihuje 

obrázek č. 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Obrázek č. 11: Návrh primární záchytné stěny 
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Obrázek č. 12: Boční řez navrhované zábranné konstrukce 

Nově navrhovaná úprava bočního valu je zobrazena na obrázku č. 13. Tato 

navrhovaná konstrukce dokáže efektivně a bezpečně pohlcovat vystřelené střely, aniž by 

došlo k jejímu prostřelení. První záchytná stěna má za úkol střelu zbrzdit, deformovat a tím 

narušit její aerodynamiku. Vzdušný sloupec 50 mm potom slouží ke zpomalení již 

deformované střely a tím pádem i ke snížení její dopadové energie. Sekundární záchytná 

stěna má za úkol už jen zpomalené střely zastavit.  
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Obrázek č. 13: Boční pohled na nově navrhovanou záchytnou konstrukci 

Dále se navrhuje přidat novou záchytnou konstrukci do prostoru střelecké plochy a to 

v střelecké vzdálenosti patnáct metrů. Přidáním této nové stěny se omezí nebezpečný úhel 

střelby, při kterém by mohlo dojít k nebezpečnému úniku střely mimo střelnici.  Vyobrazení 

obrázku č. 14 zachycuje strukturu navrhované záchytné konstrukce. 

 

Obrázek č. 14: Záchytná konstrukce 
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Zadní záchytný val a druhý boční val není potřeba již dále upravovat, neboť svou 

výškou a hustým lesním porostem za nimi je riziko nebezpečného potenciálu střely 

zanedbatelné. Situační nákres střelnice s rozložením záchytných clon, včetně nově 

navrhovanými opatřeními, je k nahlédnutí v příloze číslo 3. 

Z režimového hlediska se doporučuje doplnit provozní řád takto: „Při střelbě typu 

IPSC je střelba vůči valu situovaného u dolu Lazy povolena pouze pro střelecké situace 

střílené přes „okno či tunel“ tak, aby byla znemožněna střelba výše, než je výška záchytného 

valu.“   

Nebezpečný odraz střely 

Opatření pro snížení tohoto rizika jsou totožné s řešením předchozího rizika. Toto 

riziko je již snižováno pravidly IPSC, které jsou uvedeny v kapitole 2.2.1 a 2.3.1 a při jejich 

dodržení je již toto riziko minimální. Pro zvýšení bezpečnosti před odrazem střely se 

navrhuje doplnit provozní řád takto. „Před každou střelbou typu IPSC je povinen správce 

střelnice zkontrolovat zábranné systémy v místech pravděpodobného dopadu střel. 

V případě odhalení nedostatků je střelba typu IPSC nepřípustná do jejich odstranění.“ 

V praxi to znamená zakrýt veškeré kovové nebo jiné plochy, které umožňují odraz střel 

materiálem, který je efektivně schopen tyto střely pohlcovat. Jako tento materiál se navrhuje 

dřevěná deska minimální tloušťky 25 mm. 

Selhání zábranného systému 

Při aplikaci předchozích opatření, je již toto riziko velmi sníženo. Pro zajištění větší 

míry bezpečnosti se navrhuje stanovit interval plánované kontroly a údržby zábranných 

systému. Tento interval se stanovuje na kontrolu jednou měsíčně. 

Zakázané střelivo 

Aplikace předešlých opatření spoléhá na to, že bude používáno pouze zákonem 

dovolené střelivo. Při použití např. střeliva průbojného by mohlo dojít k penetraci 

zábranných systému nebo při použití střeliva svítícího, či zápalného by mohlo mít za 

následek rozsáhlý požár. Proto se navrhuje doplnit provozní řád takto: „Na střelnici při 

střelbě typu IPSC je dovoleno používat pouze zákonem schválené střelivo. Před každou 

střelbou typu IPSC je správce střelnice povinen adekvátně zkontrolovat střelcovo střelivo.“ 
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Nebezpečné umístění terčů 

Při aplikaci předešlých opatření je možné toto riziko považovat za akceptovatelné. 

Akceptovatelná rizika 

Rizika jako selhání střelce, nepovolaný vstup na střeliště, nezpůsobilá zbraň, upuštění 

zbraně a nebezpečná fragmentace nepotřebují další opatření. Navíc jsou již snižovány 

pravidly IPSC. Nicméně pro zvýšení bezpečného provozu střelnice během střelby typu IPSC 

se navrhuje doplnit provozní řád způsobem uvedeným v příloze č. 2 

 

Každý střelec před střelbou na střelnici pobočného spolku 112. ZO. AVZO TSČ 

ČR p. s. je povinen seznámit s provozním řádem střelnice. 

Aktuální provozní řád je uveden v příloze č. 1 

Kompletní provozní řád včetně doplněných klauzulí je uveden v příloze č. 2. 
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Ekonomický rozbor 

 Ekonomické hledisko je jedním z hlavních parametrů každého projektu. Z toho 

důvodu výše uvedená opatření byla tímto hlediskem silně ovlivněna. Pro větší přehlednost je 

tento rozbor rozdělen na materiální a personální část. 

 Z materiálního hlediska se jedná hlavně o zajištění potřebného materiálu a zajištění 

potřebné dopravní a stavební techniky. Materiál potřebný k navýšení valu byl poskytnut 

darem od vedení Dolu Lazy a to v podobě hlušiny z důlní činnosti v celkovém potřebném 

objemu. Taktéž kompozitní materiál pro stavbu záchytných stěn včetně nosných konstrukcí 

byl darován vedením Dolu Lazy a to v podobě vyřazených důlních výztuh a vyřazených 

dopravníkových pásů. Dopravní a stavební technika byla nabídnuta jedním z členů 

pobočného spolku k propůjčení zdarma, neboť tento člen je majitelem této techniky. Dřevo 

potřebné v plné výši k aplikaci bezpečnostní opatření bylo nabídnuto formou sponzorského 

daru taktéž jedním z členů pobočného spolku. Spotřební materiál v podobě vrutů, podložek, 

matic a betonu byl nabídnut jako sponzorský dar členem pobočného spolku, který podniká v 

oblasti stavebních materiálů. 

 Z personálního hlediska se jedná o zajištění potřebných lidských zdrojů. Tyto zdroje 

jsou v podobě členů pobočného spolku. Personální zdroje jsou čerpaný pravidelnými 

brigádami, které se konají dvakrát do roka, a speciálně pro aplikaci těchto opatření byla 

přislíbena účast čtyřiceti osmi členů pobočného spolku v čase nezbytném potřebném pro 

tyto stavební práce. 

Ekonomické náklady spojené s rozšířením provozu střelnice pro střelby typu IPSC 

budou minimální, protože všechny prostředky nutné k aplikaci opatření jsou v majetku 112. 

ZO. AVZO TSČ ČR p. s.. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou bezpečné střelby mimo 

střelecké stavy střelnice 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s. Aktuální bezpečnostní situace při 

stacionární střelbě ze střeleckých stanovišť je bezpečná, ale při dynamické střelbě mimo 

stanoviště, už tomu tak není. Při zpracování bakalářské práce se objevila celá řada 

neakceptovatelných i akceptovatelných rizik. Tato rizika a jejich míru odhalila vhodná 

aplikace identifikační a analytické metody. Řada rizik je již snižována samotnými pravidly 

IPSC, avšak stávající zabezpečení bezpečné střelby této střelnice není dostatečné pro střelbu 

typu IPSC.  

Z výsledků analýzy bylo tedy nutné navrhnout opatření, která by zjištěná rizika 

snižovala na přijatelnou úroveň. Navrhovaná opatření byla jak technického rázu, tak rázu 

režimového. Z technického hlediska se hlavně jedná o navýšení bočního valu od dolu Lazy, 

vybudováním zábranné konstrukce na tomto valu a obložení všech ploch s možným 

nebezpečným odrazem dřevěnou zábranou předepsané tloušťky. Z hlediska režimových 

opatření se výhradně jedná o doplnění a rozšíření provozního řádu. Kombinací těchto dvou 

typu opatření se rizika snižují na akceptovatelnou mez a při jejich aplikaci a také dodržení, 

lze střelbu typu IPSC na střelnici v majetku 112. ZO. AVZO TSČ ČR p. s. považovat za 

bezpečnou. Navrhovaná opatření jsou aplikovatelná v praxi.  

Soudní znalec Jiří Troják v oboru balistika, zbraně a střelivo, po prostudování návrhů 

bezpečnostních opatření uvedených v této bakalářské práci vyslovil stanovisko: „Výše 

uvedenými bezpečnostními opatřeními, ochrannými prostředky, vybavením, 

vyvěšením červené vlajky, dodržováním provozního řádu a pravidel pro disciplínu 

IPSC, jakož i všech předpisů na úseku zbraní a střeliva považuji střelecký areál při 

provozování jakékoli výše popsané střelecké disciplíny za bezpečný a způsobily pro 

tuto činnost.“ 
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Příloha č. 1 Stávající provozní řád střelnice Orlová – Lazy 

 

Provozní řád 

střelnice 112. ZO AVZO TSČ 

Orlová-Lazy 

 

 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 
 Závaznost provozního řádu 

 Druh a určení střelnice 

 Provoz střelnice 

 Majetkové vztahy 

 Odpovědní funkcionáři střelnice 

 

 2. Popis střelnice 
 Vnější vztahy 

 Zařízení střelnice 

 

 3. Povinnosti funkcionářů 
  Správce střelnice 

  Řídící střelby 

  Opatření při zranění nebo úrazu 

 

 4. Pravidla bezpečnosti 
  Vstup na střelnici 

  Pravidla bezpečnosti při střelbě 

 

 5. Postup při vzniku mimořádné události 
  Obecné zásady 

  Vybraná důležitá telefonní čísla 

  Vznik zranění 

  Požár 

  Jiná mimořádná situace 

 

 6. Závěrečná ustanovení 
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1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Závaznost provozního řádu stálé venkovní sportovní a 

výcvikové, částečně otevřené střelnice 112. ZO AVZO TSČ 

Orlová-Lazy  /dále jen střelnice Orlová-Lazy/. 

1.1.1 tento provozní řád střelnice Orlová-Lazy je závazný pro všechny 

osoby, které střelnici užívají k provozování střelby. 

1.2 Druh a určení střelnice 

1.2.1 Stálá venkovní sportovní a výcviková, částečně otevřená. 

1.2.2 Ve smyslu ust. § 52 zák. č. 119/2002 Sb. Není střelnice 

provozována jako podnikání. 

1.2.3 Provoz střelnice 

 Areál střelnice má charakter střelnice stálé, částečně otevřené. 

Umožňuje provádět střelbu jak jednotlivců, tak organizaci 

střeleckých soutěží.  

 V areálu se nachází objekt – přístřešek se střeleckými stanovišti 

s pevnou podlahou /beton/. Střelnice umožňuje provozovat střelbu 

ze zbraní na 25, 50 a 100 metrů z pevných stanovišť.  

 Střelnice je po obvodu opatřena bezpečnostními valy. 

 Tyto valy zeminy je nutno udržovat ve výši převyšující terčovou 

linii. Lékárnička a prostředky první pomoci, nosítka, dva hasicí 

přístroje a drobné nářadí pro případ vzniku požáru je umístěno 

v unimobuňce správce střelnice. 
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 Provoz střelnice lze vést vždy v jednom úseku střelby z 16 

pevných stanovišť na dálku 25, 50 a 100 metrů. 

 Toto je závazné stanovisko pro řídícího střelby a správce 

střelnice. 

1.2.4 Mobilní buňka je umístěna za přístřeškem. Je užívána jako sklad 

provozního materiálu a po dobu organizovaných soutěží jako 

místnost rozhodčích. 

1.3 Majetkoprávní vztahy 

1.3.1 Majitelem pozemku parc č. 1840/1 a 1842/2 je 112. ZO AVZO 

TSČ Orlová-Lazy. 

1.4 Odpovědní funkcionáři střelnice 

1.4.1 Seznam osob oprávněných vykonávat funkci správce střelnice 

Orlová-Lazy: 

  č.zbr. průkazu 

 1.  Michna Ivo …….......…… 

 2. Graběc Vlastimil ……………… 

 3. Fodor Josef ……………… 

 4. Lacina Jaromír ……………… 

 5. Musial František ……………… 

 6. Přibyla Slavomír ……………… 
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 7. Rouchal Karel ……………… 

 8. Schodlý Jiří ……………… 

 9. Stuchlík Ladislav ……………… 

 10. Toman Arnold ……………… 

 11. Tyč Miroslav ……………… 

 12. Vajshajtl Ladislav ……………… 

 13. Vilhelm Jiří ……………… 

Vzor označení správce střelnice: 

  

Funkci zbrojíře vykonávají: 

  č. zbr. Průkazu 

 1. Michna Ivo ……………… 

 2. Graběc Vlastimil ……………… 
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2  POPIS STŘELNICE 

2.1 Vnější vztahy 

2.1.1 Střelnice se nachází na pozemku parc.č. 1840/1 a 1842/2. 

2.1.2 Celková plocha pozemku, na němž je střelnice zřízena, činí 

 4725m
2
. 

2.1.3 Azimut hlavního směru střelby je 30 stupňů. 

2.1.4 Přístup ke střelnici je po silnici od města Karviné směrem na 

Ostravu, po ujetí 13 km je odbočka vlevo směr Havířov, po ujetí 1 

km odbočka vlevo směrem na Důl závod Lazy. Po ujetí 800 metrů 

u hlavní brány závodu Lazy odbočka vpravo směr Havířov. Po 

600 metrech odbočka za velkým parkovištěm závodu Lazy vlevo, 

dále 500 metrů až na rozcestí cest, pak vpravo směrem na kurty. 

Dále přes závoru směrem okolo lesa a na konci cesty odbočka 

vpravo do kopce okolo lesa, odbočka vlevo a po 400 metrech je 

brána střelnice. 

2.2 Zařízení střelnice 

2.2.1 Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice je zřízena pro 

střelbu s pevnou dálkou střelby na 25, 50 a 100 metrů z 16 

střeleckých stanovišť pod přístřeškem. 

2.2.2 V prostoru střelnice je umístěn stožár pro vyvěšování výstražného 

červeného praporu. 
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3  POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ 

3.1 Správce střelnice 

3.1.1 Zodpovídá za provoz střelnice v plném rozsahu příslušných 

českých zákonů, vyhlášek a obecně platných předpisů na úseku 

zbraní, střeliva a provozu střelnic a tohoto provozního řádu. 

3.1.2 Povinnosti správce stanoví § 55 zák. č. 119/2002 Sb. 

3.1.3 Pověřeným zástupcem střelnice Orlová-Lazy pro jednání 

s příslušnými orgány státní správy i s ostatními právnickými a 

fyzickými osobami je pan Michna Ivo. 

3.2 Řídící střelby 

3.2.1 Řídící střelby je určován výborem 112. ZO AVZO TSČ Orlová-

Lazy pro jednotlivé akce. 

3.2.2 Řídící střelby odpovídá za přísné a přesné dodržování kázně a 

pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých cvičení, 

pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během 

soutěže, během střelby i po jejím ukončení. 

3.2.3 Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení až do okamžiku 

ukončení střelby podřízeny všechny osoby na střelnici, a to včetně 

diváků i ostatních osob přítomných na střelnici. 

3.2.4 Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které 

vzniknou během střelby. 
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3.2.5 Řídící střelby prokazatelně seznámí každého střelce se střeleckým 

řádem a kontroluje zápis střelců, jejich podpisy, že byli seznámeni 

se střeleckým řádem, a přítomných osob do provozní knihy 

střelnice. 

3.3 Opatření při zranění nebo úrazu 

 Pro případ úrazu je na střelnici v unimobuňce správce střelnice 

lékárnička a nosítka. Při organizování větších akcí je určena 

dvoučlenná zdravotnická hlídka. 

4  PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

4.1. Vstup na střelnici 

4.1.1 Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze 

osoby na základě souhlasu správce střelnice, řídícího střelby, popř. 

pozvánkou. 

4.1.2 Vstup na střeliště ke střelbě m a j í: 

4.1.2.1 střelci, kteří jsou držiteli platného zbrojního průkazu příslušné 

skupiny a zbraní s průkazem zbraně, 

4.1.2.2 střelci bez zbrojního průkazu se zbraní zapůjčenou na střelnici za 

přítomnosti instruktora, který je určen správcem střelnice. 

4.1.3 Na střeliště n e m a j í přístup osoby jevící známky vlivu alkoholu 

nebo jiných omamných látek. 

4.1.4 Vodit psy a jiná zvířata volně se pohybující na střelnici je 

zakázáno. 
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4.1.5 Před vstupem na střeliště jsou všechny osoby povinny se prokázat 

průkazem totožnosti a předložit příslušný doklad, který jej 

opravňuje k držení zbraně. 

4.1.6 Každý střelec plně zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je 

zakázáno ponechávat zbraně a střelivo volně bez dozoru. 

4.1.7 Provozovatel neručí za věci ponechané na střelnici. 

4.1.8 Všechny osoby přítomné na střelnici jsou podřízeny řídícímu 

střelby. 

4.1.9 Všechny osoby /i diváci/, nacházející se na střelišti, musí být před 

zahájením střelby poučeni o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto 

poučení nesmí být střelba zahájena. 

4.1.10 Všechny osoby, které se zdržují na střelišti, musí používat 

chrániče sluchu. 

4.1.11 Všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, musí být 

okamžitě ze střelnice vykázány. 

4.1.12 Na střelišti po dobu střelby je zakázáno kouřit a manipulovat 

s otevřeným ohněm. 

4.1.13 Každý uživatel střelnice je povinen dodržovat pořádek. Před 

opuštěním střeleckého stanoviště musí uklidit nábojnice a veškeré 

zařízení, které použil. 

4.1.14 Každý, kdo způsobí na zařízení střelnice škodu, je povinen tuto 

škodu po dohodě s provozovatelem nahradit. 
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4.2 Pravidla bezpečnosti při střelbě 

4.2.1 Střelci před zahájením střelby musí vědět, kdo vykonává funkci 

řídícího střelby a musí jim být poučeni o bezpečnostních 

pravidlech a způsobu vydávání povelů. Na střelnici musí být jeden 

provozní deník, do kterého jsou zapsány všechny zúčastněné 

osoby. Střelba může být provozována jen pro jednu disciplínu 

nebo v jednom střeleckém úseku /stavu/. 

4.2.2 Se zbraní smí být manipulováno jen na palebné čáře a vždy ústím 

hlavně ve směru střelby.  

4.2.3 Zbraň smí být nabíjena jen na povel řídícího střelby. Ústí hlavně 

musí směřovat vždy ve směru střelby. 

4.2.4 Střelba se smí vést jen pouze do terčů příslušných danému závodu 

nebo cvičení. Je přísně zakázáno střílet do skleněných nebo jiných 

předmětů. 

4.2.5 Střelec musí zastavit střelbu z důvodu vzniku požáru, zranění nebo 

jiné mimořádné události na střelnici. 

4.2.6 Při závodě střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při 

závadě, kterou není schopen sám odstranit, ji musí ohlásit řídícímu 

střelby, zbraň drží hlavní směrem k terčům a neodkládá ji, dokud 

k tomu nedostane pokyn. 

4.2.7 Po každém ukončení střelby se sám střelec musí přesvědčit, že 

v nábojové komoře nezůstal náboj a prázdná nábojová komora 

musí být zkontrolovaná rozhodčím. Opuštění střeleckého 
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stanoviště bez provedení kontroly může být důvodem k vyloučení 

z dalších střeleb. 

4.2.8 Přenášet zbraně na střelnici je dovoleno pouze ve stavu 

vylučujícím i náhodný výstřel, zbraně musí být vybité nebo 

nošeny viditelně v příslušných pouzdrech.  

4.2.9 Příprava zbraní ke střelbě je povolena na palebném stanovišti 

/palebné čáře/ po povelu řídícího střelby. Čistění zbraní po střelbě 

je možno provádět buď na palebné čáře po souhlasu řídícího 

střelby, nebo v určeném prostoru. 

 Při čistění je zakázáno nabíjet. 

4.2.10 Při ukončení střelby z jakéhokoliv důvodu se zbraň musí vybít tak, 

aby bylo vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. 

Prázdnou nábojovou komoru kontroluje rozhodčí /řídící střelby/. 

 U samonabíjecích zbraní musí být závěr v zadní poloze. 

4.2.11 Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav 

snížené viditelnosti, rozhodne správce střelnice nebo ustanovený 

řídící střelby nebo osoba jimi pověřená. 

4.2.12 Střelba smí být prováděna jen ve stanovené době. 

4.2.13 Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 
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5 POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

5.1 Obecné zásady 

5.1.1 Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném 

okamžiku odpovídá určený řídící střelby, který spolupracuje se 

správcem střelnice, případně zástupcem a podle pokynů 

příslušných orgánů státní správy. 

5.1.2 Každá mimořádná událost musí být zapsána v Provozním deníku. 

5.1.3 Vybraná důležitá telefonní čísla: 

 HASIČI 150 

 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

 POLICIE ČR 158 

5.2 Vznik zranění 

5.2.1 V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje 

poskytnutí první pomoci a převoz zraněného do nemocnice, nebo 

rozhodne o přivolání záchranné služby. 

5.2.2 V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze 

střelnice a jakékoliv manipulace se zbraní a střelivem, mimo jejího 

uvedení do bezpečného stavu. Vyčká do příchodu Policie ČR a 

řídí se, jejich pokyny. 

5.2.3 Z každého úrazu, ke kterému dojde na střelnici, se učiní zápis do 

provozního deníku střelnice. Do provozního deníku střelnice se 

zapisuje každý neúmyslný výstřel mimo ochranné balistické 
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prostředky /valy/, záštity a jiné bezpečnostní kryty pro únik střel 

mimo prostor střelnice. Zápis musí obsahovat čas výstřelu, 

odhadnutý náměr a odměr. 

5.3  Požár 

5.3.1 V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví a podle 

okolnosti vyhlásí požární poplach a podle rozsahu požáru 

rozhodne o přivolání hasičského sboru. 

5.3.2 Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny. 

5.4 Jiná mimořádná situace 

5.4.1 V případě vzniku jiné mimořádné situace řídící střelby postupuje 

tak, aby šetřil životy a zdraví přítomných osob a hmotný majetek. 

6  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1.1 Provozní řád střelnice Orlová-Lazy byl schválen ve výboru a 

členskou schůzí a je závazný pro všechny návštěvníky, jak střelce, 

tak diváky. 

6.1.2 V případě, že dojde k situaci, která není tímto provozním řádem 

řešena, rozhoduje o jejím řešení správce střelnice v plném rozsahu. 

6.1.3 Provozní řád je pořízen ve čtyřech výtiscích: 

 Výtisk číslo: 1 - Policie ČR OŘ v Karviné 

  2 – 3 112. ZO AVZO TSČ Orlová-Lazy 

  4 - Troják Jiří, soudní znalec 
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OVĚŘENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU PODLE § 52 zákona č. 119/2002 Sb. 

 Stanovisko: 

 Výše uvedenými bezpečnostními opatřeními, ochrannými 

prostředky, vybavením, vyvěšením červené vlajky, dodržování 

střeleckého řádu a pravidel pro disciplínu IPSC, jakož i všech 

předpisů na úseku zbraní a střeliva považují střelecký areál při 

provozování jakékoli popsané střelecké disciplíny. 

 za bezpečný a způsobilý pro tuto činnost. 

Vypracoval:  Jiří Troják 

  znalec v oboru balistika, zbraně a střelivo 

  Budovatelů 335 

  747 64  VELKÝ POLOM 

  Mob. 773 56 46 96 

 Email: jiritrojak@seznam.cz 

 

mailto:jiritrojak@seznam.cz


1 

 

Příloha č. 2:      Návrh nového provozního řádu střelnice   

Orlová – Lazy 

 

Provozní řád 

střelnice 112. ZO AVZO TSČ 

Orlová-Lazy 

 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 
 Závaznost provozního řádu 

 Druh a určení střelnice 

 Provoz střelnice 

 Majetkové vztahy 

 Odpovědení funkcionáři střelnice 

 

 2. Popis střelnice 
 Vnější vztahy 

 Zařízení střelnice 

 

 3. Povinnosti funkcionářů 
  Správce střelnice 

  Řídící střelby 

  Opatření při zranění nebo úrazu 

 

 4. Pravidla bezpečnosti 
  Vstup na střelnici 

  Pravidla bezpečnosti při střelbě 

 

 5. Postup při vzniku mimořádné události 
  Obecné zásady 

  Vybraná důležitá telefonní čísla 

  Vznik zranění 

  Požár 

  Jiná mimořádná situace 

 

 6. Závěrečná ustanovení 
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1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Závaznost provozního řádu stálé venkovní sportovní a 

výcvikové, částečně otevřené střelnice 112. ZO AVZO TSČ 

Orlová-Lazy  /dále jen střelnice Orlová-Lazy/. 

1.1.1 tento provozní řád střelnice Orlová-Lazy je závazný pro všechny 

osoby, které střelnici užívají k provozování střelby. 

1.2 Druh a určení střelnice 

1.2.1 Stálá venkovní sportovní a výcviková, částečně otevřená. 

1.2.2 Ve smyslu ust. § 52 zák. č. 119/2002 Sb. Není střelnice 

provozována jako podnikání. 

1.2.3 Provoz střelnice 

 Areál střelnice má charakter střelnice stálé, částečně otevřené. 

Umožňuje provádět střelbu jak jednotlivců, tak organizaci 

střeleckých soutěží.  

 V areálu se nachází objekt – přístřešek se střeleckými stanovišti 

s pevnou podlahou /beton/. Střelnice umožňuje provozovat střelbu 

ze zbraní na 25, 50 a 100 metrů z pevných stanovišť. Střelnice 

umožňuje střelbu v disciplíně IPSC /praktická střelba/. 

 Střelnice je po obvodu opatřena bezpečnostními valy. Tyto valy 

zeminy je nutno udržovat ve výši převyšující terčovou linii. 

Lékárnička a prostředky první pomoci, nosítka, dva hasicí přístroje 
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a drobné nářadí pro případ vzniku požáru je umístěno 

v unimobuňce správce střelnice. 

 Provoz střelnice lze vést vždy v jednom úseku střelby z 16 

pevných stanovišť na dálku 25, 50 a 100 metrů, nebo provozovat 

disciplínu IPSC v celé délce střelnice. 

                   Toto je závazné stanovisko pro řídícího střelby a správce 

střelnice. 

 

1.2.4 Disciplína IPSC /praktická střelba/ se provozuje mimo pevnou 

palebnou čáru dle propozic a celosvětových pravidel. Každá 

situace je před započetím střelby rozhodčím /řídícím střelby/ 

přesně popsána s ukázkou zacházení se zbraní. 

 

1.2.5 Mobilní buňka je umístěna za přístřeškem. Je užívána jako sklad 

provozního materiálu a po dobu organizovaných soutěží jako 

místnost rozhodčích. 

1.3 Majetkoprávní vztahy 

1.3.1 Majitelem pozemku parc č. 1840/1 a 1842/2 je 112. ZO AVZO 

TSČ Orlová-Lazy. 
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1.4 Odpovědní funkcionáři střelnice 

1.4.1 Seznam osob oprávněných vykonávat funkci správce střelnice 

Orlová-Lazy: 

  č.zbr. průkazu 

 1.  Michna Ivo ……………… 

 2. Graběc Vlastimil ……………… 

 3. Fodor Josef ……………… 

 4. Lacina Jaromír ……………… 

 5. Musial František ……………… 

 6. Přibyla Slavomír ……………… 

 7. Rouchal Karel ……………… 

 8. Schodlý Jiří ……………… 

 9. Stuchlík Ladislava ……………… 

 10. Toman Arnold ……………… 

 11. Tyč Miroslav ……………… 

 12. Vajshajtl Ladislav ……………… 

 13. Vilhelm Jiří ……………… 
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Vzor označení správce střelnice: 

  

Funkci zbrojíře vykonávají: 

  č. zbr. Průkazu 

 1. Michna Ivo ……………… 

 2. Graběc Vlastimil ……………… 

 

2 POPIS STŘELNICE 

2.1 Vnější vztahy 

2.1.1 Střelnice se nachází na pozemku parc.č. 1840/1 a 1842/2. 

2.1.2 Celková plocha pozemku, na němž je střelnice zřízena, činí     

 4725 m
2
. 

2.1.3 Azimut hlavního směru střelby je 30 stupňů. 

2.1.4 Přístup ke střelnici je po silnici od města Karviné směrem na 

Ostravu, po ujetí 13 km je odbočka vlevo směr Havířov, po ujetí 1 
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km odbočka vlevo směrem na Důl závod Lazy. Po ujetí 800 metrů 

u hlavní brány závodu Lazy odbočka vpravo směr Havířov. Po 

600 metrech odbočka za velkým parkovištěm závodu Lazy vlevo, 

dále 500 metrů až na rozcestí cest, pak vpravo směrem na kurty. 

Dále přes závoru směrem okolo lesa a na konci cesty odbočka 

vpravo do kopce okolo lesa, odbočka vlevo a po 400 metrech je 

brána střelnice. 

2.2 Zařízení střelnice 

2.2.1 Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice je zřízena pro 

střelbu s pevnou dálkou střelby na 25, 50 a 100 metrů ze 16 

střeleckých stanovišť pod přístřeškem. Rovněž je na střelnici 

umožněná střelba disciplíny IPSC /praktická střelba/. 

2.2.2 V prostoru střelnice je umístěn stožár pro vyvěšování výstražného 

červeného praporu. 

3  POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ 

3.1 Správce střelnice 

3.1.1 Zodpovídá za provoz střelnice v plném rozsahu příslušných 

českých zákonů, vyhlášek a obecně platných předpisů na úseku 

zbraní, střeliva a provozu střelnic a tohoto provozního řádu. 

3.1.2 Povinnosti správce stanoví § 55 zák. č. 119/2002 Sb. 

3.1.3 Pověřeným zástupcem střelnice Orlová-Lazy pro jednání 

s příslušnými orgány státní správy i s ostatními právnickými a 

fyzickými osobami je pan Michna Ivo. 
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3.2 Řídící střelby 

3.2.1 Řídící střelby je určován výborem 112. ZO AVZO TSČ Orlová-

Lazy pro jednotlivé akce. 

3.2.2 Řídící střelby odpovídá za přísné a přesné dodržování kázně a 

pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých cvičení, 

pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během 

soutěže, během střelby i po jejím ukončení. 

3.2.3 Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení až do okamžiku 

ukončení střelby podřízeny všechny osoby na střelnici, a to včetně 

diváků i ostatních osob přítomných na střelnici. 

3.2.4 Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které 

vzniknou během střelby. 

3.2.5 Řídící střelby prokazatelně seznámí každého střelce se střeleckým 

řádem a kontroluje zápis střelců, jejich podpisy, že byli seznámeni 

se střeleckým řádem, a přítomných osob do provozní knihy 

střelnice. 

3.3 Opatření při zranění nebo úrazu 

 Pro případ úrazu je na střelnici v unimobuňce správce střelnice 

lékárnička a nosítka. Při organizování větších akcí je určena 

dvoučlenná zdravotnická hlídka. 
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4  PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

4.1 Vstup na střelnici 

4.1.1 Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze 

osoby na základě souhlasu správce střelnice, řídícího střelby, popř. 

pozvánkou. 

4.1.2 Vstup na střeliště ke střelbě m a j í: 

 střelci, kteří jsou držiteli platného zbrojního průkazu příslušné 

skupiny a zbraní s průkazem zbraně, 

 střelci bez zbrojního průkazu se zbraní zapůjčenou na střelnici za 

přítomnosti instruktora, který je určen správcem střelnice. 

4.1.3 Na střeliště n e m a j í přístup osoby jevící známky vlivu alkoholu 

nebo jiných omamných látek. 

4.1.4 Vodit psy a jiná zvířata volně se pohybující na střelnici je 

zakázáno. 

4.1.5 Před vstupem na střeliště jsou všechny osoby povinny se prokázat 

průkazem totožnosti a předložit příslušný doklad, který jej 

opravňuje k držení zbraně. 

4.1.6 Každý střelec plně zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je 

zakázáno ponechávat zbraně a střelivo volně bez dozoru. 

4.1.7 Provozovatel neručí za věci ponechané na střelnici. 

4.1.8 Všechny osoby přítomné na střelnici jsou podřízeny řídícímu 

střelby. 
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4.1.9 Všechny osoby /i diváci/, nacházející se na střelišti, musí být před 

zahájením střelby poučeni o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto 

poučení nesmí být střelba zahájena. 

4.1.10 Všechny osoby, které se zdržují na střelišti, musí používat 

chrániče sluchu. 

4.1.11 Všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, musí být 

okamžitě ze střelnice vykázány. 

4.1.12 Na střelišti po dobu střelby je zakázáno kouřit a manipulovat 

s otevřeným ohněm. 

4.1.13 Každý uživatel střelnice je povinen dodržovat pořádek. Před 

opuštěním střeleckého stanoviště musí uklidit nábojnice a veškeré 

zařízení, které použil. 

4.1.14 Každý, kdo způsobí na zařízení střelnice škodu, je povinen tuto 

škodu po dohodě s provozovatelem nahradit. 

4.2 Pravidla bezpečnosti při střelbě 

4.2.1 Střelci před zahájením střelby musí vědět, kdo vykonává funkci 

řídícího střelby a musí jim být poučeni o bezpečnostních 

pravidlech a způsobu vydávání povelů. Na střelnici musí být jeden 

provozní deník, do kterého jsou zapsány všechny zúčastněné 

osoby. Střelba může být provozována jen pro jednu disciplínu 

nebo v jednom střeleckém úseku /stavu/. 

4.2.2 Před každou střelbou typu IPSC je povinen správce střelnice 

zkontrolovat zábranné systémy v místech pravděpodobného 
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dopadu střel. V případě odhalení nedostatků je střelba typu 

IPSC nepřípustná do jejich odstranění. 

4.2.3 Na střelnici při střelbě typu IPSC je dovoleno používat pouze 

zákonem schválené střelivo. Před každou střelbou typu IPSC 

je správce střelnice povinen adekvátně zkontrolovat střelcovo 

střelivo.  

4.2.4 Se zbraní smí být manipulováno jen na palebné čáře a vždy ústím 

hlavně ve směru střelby.  

 Při disciplíně IPSC mohou střelci manipulovat zbraní jen 

v bezpečné zóně. 

4.2.5 Zbraň smí být nabíjena jen na povel řídícího střelby. Ústí hlavně 

musí směřovat vždy ve směru střelby. 

4.2.6 Střelba se smí vést jen pouze do terčů příslušných danému závodu 

nebo cvičení. Je přísně zakázáno střílet do skleněných nebo jiných 

předmětů.  

 U disciplíny IPSC jsou povoleny jiné terče – papírové terče, 

rozbitné terče pro disciplíny trap, proppery, kovové desky 

IPSC atd. 

4.2.7 Při střelbě typu IPSC je střelba vůči valu situovaného u dolu 

Lazy povolena pouze pro střelecké situace střílené přes „okno 

či tunel“ tak, aby byla znemožněna střelba výše, než je výška 

záchytného valu. 

4.2.8 Střelec musí zastavit střelbu z důvodu vzniku požáru, zranění nebo 

jiné mimořádné události na střelnici. 



11 

 

4.2.9 Při závodě střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při 

závadě, kterou není schopen sám odstranit, ji musí ohlásit řídícímu 

střelby, zbraň drží hlavní směrem k terčům a neodkládá ji, dokud 

k tomu nedostane pokyn. 

4.2.10 Po každém ukončení střelby se sám střelec musí přesvědčit, že 

v nábojové komoře nezůstal náboj a prázdná nábojová komora 

musí být zkontrolovaná rozhodčím. Opuštění střeleckého 

stanoviště bez provedení kontroly může být důvodem k vyloučení 

z dalších střeleb. 

4.2.11 Přenášet zbraně na střelnici je dovoleno pouze ve stavu 

vylučujícím i náhodný výstřel, zbraně musí být vybité nebo 

nošeny viditelně v příslušných pouzdrech.  

 U disciplíny IPSC střelci nosí zbraně s komorovou vlaječkou. 

/Komorová vlaječka je jasné barevné zařízení, která žádnou 

částí nepřipomíná náboj nebo jeho části. Tato vlaječka nesmí 

jít vložit do nabité zbraně, a pokud je vložena do komory, 

musí zabraňovat zasunutí náboje do komory. / Vlaječka musí 

mít štítek nebo stuhu, jasně viditelnou, vystupující ze zbraně. 

4.2.12 Příprava zbraní ke střelbě je povolena na palebném stanovišti 

/palebné čáře/ po povelu řídícího střelby. Čistění zbraní po střelbě 

je možno provádět buď na palebné čáře po souhlasu řídícího 

střelby, nebo v určeném prostoru. 

 Při čistění je zakázáno nabíjet. 

 U disciplíny IPSC je možné zbraň vytahovat z pouzdra, 

zaměřovat, manipulovat se zbraní, rozebírat, čistit 
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v bezpečnostní zóně, ale nesmí se současně manipulovat se 

střelivem. 

 Nabíjení zásobníku, manipulování s náboji je dovoleno u 

disciplíny IPSC mimo bezpečnostní zónu. 

4.2.13 Při ukončení střelby z jakéhokoliv důvodu se zbraň musí vybít tak, 

aby bylo vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. 

Prázdnou nábojovou komoru kontroluje rozhodčí /řídící střelby/. 

 U samonabíjecích zbraní musí být závěr v zadní poloze. 

4.2.14 Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav 

snížené viditelnosti, rozhodne správce střelnice nebo ustanovený 

řídící střelby nebo osoba jimi pověřená. 

4.2.15 Střelba smí být prováděna jen ve stanovené době. 

4.2.16 Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

5  POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

5.1 Obecné zásady 

5.1.1 Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném 

okamžiku odpovídá určený řídící střelby, který spolupracuje se 

správcem střelnice, případně zástupcem a podle pokynů 

příslušných orgánů státní správy. 

5.1.2 Každá mimořádná událost musí být zapsána v Provozním deníku. 
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5.1.3 Vybraná důležitá telefonní čísla: 

 HASIČI 150 

 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

 POLICIE ČR 158 

5.2 Vznik zranění 

5.2.1 V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje 

poskytnutí první pomoci a převoz zraněného do nemocnice, nebo 

rozhodne o přivolání záchranné služby. 

5.2.2 V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze 

střelnice a jakékoliv manipulace se zbraní a střelivem, mimo jejího 

uvedení do bezpečného stavu. Vyčká do příchodu Policie ČR a 

řídí se, jejich pokyny. 

5.2.3 Z každého úrazu, ke kterému dojde na střelnici, se učiní zápis do 

provozního deníku střelnice. Do provozního deníku střelnice se 

zapisuje každý neúmyslný výstřel mimo ochranné balistické 

prostředky /valy/, záštity a jiné bezpečnostní kryty pro únik střel 

mimo prostor střelnice. Zápis musí obsahovat čas výstřelu, 

odhadnutý náměr a odměr. 
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5.3 Požár 

5.3.1 V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví a podle 

okolnosti vyhlásí požární poplach a podle rozsahu požáru 

rozhodne o přivolání hasičského sboru. 

5.3.2 Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny. 

5.4 Jiná mimořádná situace 

5.4.1 V případě vzniku jiné mimořádné situace řídící střelby postupuje 

tak, aby šetřil životy a zdraví přítomných osob a hmotný majetek. 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1.1 Provozní řád střelnice Orlová-Lazy byl schválen ve výboru a 

členskou schůzí a je závazný pro všechny návštěvníky, jak střelce, 

tak diváky. 

6.1.2 V případě, že dojde k situaci, která není tímto provozním řádem 

řešena, rozhoduje o jejím řešení správce střelnice v plném rozsahu. 

6.1.3 Provozní řád je pořízen ve čtyřech výtiscích: 

 Výtisk číslo: 1 - Policie ČR OŘ v Karviné 

  2 – 3 112. ZO AVZO TSČ Orlová-Lazy 

  4 - Karkoška Ondřej, navrhovatel 
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OVĚŘENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU PODLE § 52 zákona č. 119/2002 Sb. 

 Stanovisko: 

 Výše uvedenými bezpečnostními opatřeními, ochrannými 

prostředky, vybavením, vyvěšením červené vlajky, dodržování 

střeleckého řádu a pravidel pro disciplínu IPSC, jakož i všech 

předpisů na úseku zbraní a střeliva považují střelecký areál při 

provozování jakékoli popsané střelecké disciplíny. 

 za bezpečný a způsobilý pro tuto činnost. 

Vypracoval:  Ondřej Karkoška 

  Student, zpracovatel této bakalářské práce 

  Místní 552 

  739 34 Šenov 

  Mob. 731 927 552 

 Email: karkoska.ondra@seznam.cz
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Příloha č. 3: Situační nákres střelnice 

 


