
 

 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

Inovativní zabezpečení fyzické ochrany prostoru 

s provozem venkovní střelnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Pavol Hazucha 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku  

Datum zadání bakalářské práce: 13.6.2013 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18.4.2014 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestoprísažne prehlásenie: 

 

 

„Miestoprísažne prehlasujem, že som celú bakalársku prácu vypracoval samostatne.“ 

 

 

V Ostrave dňa 18.4.2014                                                   ....................................................... 

                                                                                                           Pavol Hazucha  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ďakujem svojmu vedúcemu bakalárskej práce pánovi Ing. Stanislavovi Lichorobiecovi, 

Ph.D., za jeho pomoc, ochotu, užitočné rady a pripomienky, ktoré mi pomohli pri tvorbe 

bakalárskej práce.“  



 

 

 

 

Anotácia 

Hazucha, Pavol. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany prostoru s provozem venkovní 

střelnice: bakalárska práca, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2014. 

 

Predmetom bakalárskej práce je komplexné zhrnutie rizík, ktoré vznikajú pri 

prevádzke vonkajšej strelnice. Je v nej vymedzený pojem strelnica, zbrojný preukaz, 

klasifikácia strelníc a jednotlivé zákony súvisiace s touto problematikou. V ďalšej časti je 

ozrejmený popis strelnice a jej okolia a súčasné bezpečnostné opatrenia. Ďalej je písané, 

ako by sa malo postupovať, aby bola zaistená bezpečná prevádzka strelnice. V závere sú 

analyzované najväčšie riziká vznikajúce pri prevádzke vonkajšej strelnice a inovatívny 

spôsob zabezpečenia. 

 

Kľúčové slová:  
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Summary 

Hazucha, Pavol. Innovate physical security protection of the area of operation of the 

outdoor shooting range: bachelor thesis, Ostrava: VSB – Technical university, 2014. 

 

The subject of my bachelor thesis is a complete summary of risks, which arise 

while running an outdoor shooting gallery. There is a definition of shooting gallery, 

firearms licence, classification of shooting galleries and individual laws issued with these 

notions. In the other part, there is a clarificated definition of shooting gallery and it´s 

surroundings and their recent safety measures. Next comes a definition of how to proceed 

to ensure a safe operation of shooting gallery. In conclusion, there are analyzed the biggest 

uprising risks while running an outdoor shooting gallery and inovative way of ensuring it´s 

safety. 

 

Keywords: 

Shooting-gallery, firearms, ammunition, firearms licence, safety 

 

 



 

 

 

 

 

Obsah 

Úvod........................................................................................................................... 1 

1 Právna úprava ................................................................................................... 2 

2 Základné pojmy ................................................................................................. 5 

2.1 Definícia základných pojmov ...................................................................... 5 

2.2 Obecne platné zásady ................................................................................... 7 

2.3 Povely pre riadenie streľby na strelnici ........................................................ 9 

2.4 Klasifikácia strelníc .................................................................................... 11 

2.5 Prvky vonkajších strelníc ........................................................................... 12 

3 Popis strelnice a jej okolia .............................................................................. 14 

3.1 História strelnice ........................................................................................ 14 

3.2 Popis strelnice a priľahlého terénu ............................................................. 14 

4 Zaistenie bezpečnej prevádzky strelnice ....................................................... 19 

5 Analýza rizík .................................................................................................... 20 

5.1 Ishikawov diagram ..................................................................................... 20 

5.2 Metóda FMEA ........................................................................................... 22 

6 Inovatívny návrh zabezpečenia strelnice ....................................................... 27 

6.1 Nedostatočná ochrana MZS ....................................................................... 27 

6.2 Ľudský faktor ............................................................................................. 29 

6.3 Prostredie strelnice ..................................................................................... 29 

6.4 Prírodné vplyvy .......................................................................................... 30 

6.5 Vyhodnotenie celkových nákladov ............................................................ 31 

Záver ....................................................................................................................... 32 

Zoznam použitej literatúry ................................................................................... 33 

Zoznam obrázkov ................................................................................................... 34 



 

 

 

 

Zoznam tabuliek ..................................................................................................... 35 

Zoznam príloh ........................................................................................................ 36 

 

 



 

 

1 

 

Úvod 

Zbrane sú dôležitou súčasťou nášho života, sú však nevyhnutné? Túto otázku si 

zrejme kladie veľké množstvo ľudí. Veď čím by sme si nakrájali ráno chlieb, čím by sme 

sa oholili, čím by sme sa ostrihali. Veci ako nôž, nožnice alebo ostré predmety slúžia ako 

prostriedok k naplneniu určitého komfortu, ktorý dnešný človek potrebuje. Tieto veci sa 

však môžu nerozvážnym konaním v okamihu sekundy zmeniť na zbrane.   

Pojem zbraň sa objavil už v praveku, kde ju ľudia používali ako prostriedok na 

obstaranie si každodennej potravy. Kyje, kopije, luky, sekery alebo oštepy boli vytvorené 

hlavne za účelom lovenia zvery a obrany pred ňou. Postupom času však ľudia zistili, že 

pomocou zbraní môžu ovládať druhých ľudí, zmocniť sa ich majetku, zabíjať ich. Palné 

zbrane sa datujú už do polovice 14. storočia, kedy už boli známe vo väčšine významných 

zemí. Ich objav znamenal prevrat vo vývoji vojenstva a koniec nadvlády obrnenej jazdy. 

V mojej bakalárskej práci sa však budem zaoberať výhradne športovou streľbou, 

konkrétne bezpečnosťou pri streľbe na strelnici. V úvode tejto práce sa povenujem 

zákonmi súvisiacimi so strelnými zbraňami a strelivom, ktoré u nás upravujú túto 

problematiku. Neskôr rozoberiem súčasné opatrenia strelnice, v analýze posúdim riziká, 

ktoré pri streľbe hrozia a na záver sa pokúsim navrhnúť riešenia, ktoré podľa môjho názoru 

znížia tieto riziká.  

Súčasný stav zabezpečenia prevádzky vonkajšej strelnice pri streľbe považujem za 

nedostačujúci, preto som sa rozhodol v rámci bakalárskej práce navrhnúť také opatrenia, 

ktoré by mali minimalizovať riziko vzniku úrazu pri streľbe zo strelných zbraní. 
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1 Právna úprava  

V záujme štátu Českej Republiky je zaistiť bezproblémovú prevádzku zariadení, 

kde je možné strieľať zo zbraní, ktoré reguluje zákon o zbraniach č. 119/2002 Zb. Súčasná 

úprava sa vzťahuje na všetky strelnice, teda aj strelnice, ktoré prevádzkujú športové kluby, 

poľovnícke združenia, alebo iné záujmové organizácie, napríklad kluby vojenskej histórie 

a podobne. 

Zákon č. 2/1993 Zb., listina základných práv a slobôd, v znení neskorších predpisov 

V zákone sa píše, že každý má právo vlastniť majetok, v našom prípade strelnicu. 

Pre vlastníka podľa uvedeného predpisu vznikajú určité vlastnícke práva, ktoré ho 

oprávňujú k držaniu, užívaniu a nakladaniu s jeho vlastníctvom. Ak je do týchto 

vlastníckych práv zasahované a nehrozí bezprostredný zásah, má vlastník strelnice právo 

na ochranu svojej osoby. Zákazník strelnice má rovnaké práva ako vlastník strelnice, 

pričom obidve strany majú povinnosť počínať si tak, aby nebol ohrozený život a zdravie 

a aby nedošlo ku škodám na majetku strelnice. [4] 

Zákon č. 140/1961 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov 

V prípade, že dochádza k bezprostredne hroziacemu alebo trvajúcemu zásahu do 

vlastníckych práv a slobôd, je povolené konať v medziach stanovených zákonom. Tieto 

medze sa nazývajú okolnosti vylučujúce protiprávnosť. V nasledujúcich riadkoch si 

vysvetlíme niektoré okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré sú späté s prevádzkou 

strelnice. [5] 

 Oprávnené použitie zbrane: „Trestný čin nespácha, kto použije zbrane v medziach 

stanovených iným právnym predpisom“. Použitie zbrane je v týchto prípadoch 

viazané na podmienky stanovené v príslušných zákonných normách. Tieto normy 

taktiež stanovia, čo sa rozumie pod pojmom zbraň, pretože tento pojem nie je 

v jednotlivých zákonných predpisoch identický. Podľa trestného zákonníku je 

zbraňou čokoľvek, čím je možné vykonať útok proti telu. Pritom stačí, aby pri 

páchaní trestnej činnosti mal páchateľ alebo spolupáchateľ s jeho vedomím, zbraň 

u seba. Osoby, ktoré sú oprávnené držať zbraň a nie sú príslušníkmi Polície Českej 

Republiky alebo inej štátnej bezpečnostnej služby, sú oprávnené ju použiť iba v 

medziach nutnej obrany a krajnej núdze, mimo použitia zbrane na miestach k tomu 

určených, v našom prípade na strelniciach. [1] 
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 Nutná obrana: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo 

trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde 

o nutnú obranu, pokiaľ by bola obrana zjavne neprimeraná spôsobu útoku“. Obrana 

môže byť až o 2 stupne dôraznejšia ako útok. [1] 

 Krajná núdza: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo 

hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde 

o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť 

inak alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší 

než ten, ktorý hrozil, alebo by bol ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, povinný ho 

znášať“. Krajná núdza sa pripúšťa iba v prípadoch, keď sa jedná o mimoriadne 

udalosti spojené s prírodnými vplyvmi alebo haváriami, kedy osoba spácha 

protiprávny čin, aby situáciu zvládol v rámci medzí stanovených trestným 

zákonom. [1] 

Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce, v znení neskorších predpisov 

Zákonník práce určuje povinnosť zamestnancom strelnice a ich zamestnávateľovi, 

ako účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, rešpektovať pravidlá na pracovisku, ktoré vedú 

k minimalizácii rizík na pracovisku a zaisteniu bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri 

práci. Každý zamestnanec musí byť pred nástupom do práce oboznámený s právnymi 

a inými predpismi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri práci. Zo zákona 

ďalej vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu života a zdravia 

zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ teda musí pre zamestnanca vytvárať také pracovné 

podmienky, aby bolo pracovné prostredie bezpečné. Zo zákona vyplývajú pre zamestnanca 

práva aj povinnosti, napríklad práva týkajúce sa odmietnutia vykonávania práce, ktorá 

môže ohroziť jeho alebo iné osoby a povinnosti podieľať sa na vytvorení takého prostredia, 

ktoré je bezpečné a neohrozuje život a zdravie ľudí. [6] 

Zákon č. 119/2002 Zb., o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov 

Tento zákon ustanovuje druhy, kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky 

nadobúdania vlastníctva, nosenia, držania a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti 

držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, 

podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a 

streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, 
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výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie 

povinností podľa tohto zákona. [7] 

Vyhláška č. 384/2002 Zb., o prevedení niektorých ustanovení zákona o zbraniach, v 

znení neskorších predpisov 

Je to vyhláška Ministerstva vnútra, ktorá stanovuje obsahovú náplň a podmienky 

vyhodnotenia teoretickej a praktickej skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa, ktorý žiada 

o vydanie zbrojného preukazu, skúšky skúšobného komisára a skúšky odbornej 

spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu skupiny F. [8] 

Vyhláška č. 493/2002 Zb., v znení neskorších predpisov 

Je to vyhláška Ministerstva zdravotníctva o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 

k vydaniu alebo k platnosti zbrojného preukazu a o obsahu lekárničky prvej pomoci 

prevádzkovateľa strelnice. Obsahuje súhrn chorôb, ktoré obmedzujú alebo vylučujú 

zdravotne spôsobilého žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a podmienky zdravotnej 

spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu v súvislosti s pozastavením a predĺžením jeho 

platnosti. Vyhláška ďalej určuje povinnosť umiestnenia lekárničky prvej pomoci 

umiestnenej v objekte strelnice so zdravotníckym alebo iným materiálom, ktorý musí byť 

jej obsahom. [9] 

  



 

 

5 

 

2 Základné pojmy 

Každý návštevník strelnice, by sa mal pred zahájením streľby na strelnici 

oboznámiť s vnútornými predpismi na strelnici, zásadami bezpečnej manipulácie so 

zbraňami a strelivom a základnými pojmami týkajúcimi sa prevádzky strelnice. Návštevník 

strelnice si vždy musí počínať v súlade s týmito predpismi. 

2.1 Definícia základných pojmov 

Strelnica 

Je definovaná v zákone č. 119/2002 Zb., o zbraniach a strelive, v znení neskorších 

predpisov, ako komplex zariadení a priestorov určených pre bezpečnú streľbu zo zbraní 

kategórie A,B,C a takisto kategórie D, a to historických zbraní a zbraní jednoranových 

a dvojranových určených pre bezpečnú streľbu. Práve bezpečnosť streľby je hlavným 

kritériom pre schválenie, či neschválenie strelnice do prevádzky. Uviesť strelnicu do 

prevádzky je možné len na základe povolenia. Žiadosť o toto povolenie sa podáva 

u príslušného útvaru polície, v ktorého územnej príslušnosti sa strelnica nachádza. Nie je 

dôležité, či sa jedná o jedno rázovú strelnicu alebo trvalo prevádzkovanú strelnicu. [3] 

Prevádzkový poriadok strelnice 

Je hlavným a najdôležitejším dokumentom pre budúce užívanie strelnice. Podľa 

prevádzkového poriadku musí byť schválená strelnica prevádzkovaná, a preto je potrebné 

dbať na jeho aktuálnosť. Okrem zákonných náležitostí musí byť prevádzkový poriadok 

overený znalcom z oboru balistiky, čo zaisťuje, že strelnica ako z hľadiska prvkov 

zaisťujúcich pasívnu, tak aj aktívnu bezpečnosť strelcov a návštevníkov, spĺňa všetky 

požiadavky bezpečnostných predpisov. Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj 

postup pri vzniku mimoriadnej udalosti, preto je potrebné, aby obsahoval aj spojenie na 

súčasti integrovaného záchranného systému. [3] 

Správca strelnice 

 Správca strelnice je fyzická osoba staršia ako 21 rokov, ktorá je zodpovedná za 

bezpečnú prevádzku strelnice, a ktorá je najmenej 3 roky držiteľom zbrojného preukazu 

skupiny B,C,D alebo E. Správca strelnice je povinný: 

 pri výkone funkcie nosiť viditeľne označenie správca strelnice stanovené 

prevádzkovým poriadkom strelnice, 
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 zaistiť prístupnosť prevádzkového poriadku strelnice, 

 zaistiť dodržovanie prevádzkového poriadku a ostrahu strelnice, 

 zaistiť, aby streľbu na strelnici prevádzala osoba, ktorá je k tomu oprávnená, 

 zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku a 

 oznámiť bez zbytočného odkladu útvaru polície zranenie alebo usmrtenie osoby pri 

streľbe alebo manipulácii so zbraňou na strelnici. [3] 

Zbrojný preukaz 

Je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje k nadobudnutiu vlastníctva 

a držania zbrane alebo streliva do týchto zbraní v rozsahu oprávnení stanovených pre 

jednotlivé skupiny zbrojného preukazu a v rozsahu týchto oprávnení stanovených pre 

skupinu F zbrojného preukazu. Doba platnosti zbrojného preukazu je 5 rokov. Zbrojný 

preukaz je možné vydať podľa posudku o zdravotnej spôsobilosti s dobou platnosti kratšou 

ako 5 rokov. Zbrojný preukaz sa rozlišuje podľa účelu užívania zbrane alebo streliva 

a podľa rozsahu oprávnení do skupín: 

 A – k zberateľským účelom, 

 B – k športovým účelom, 

 C – k loveckým účelom, 

 D – k výkonu zamestnaní alebo povolaní, 

 E – k ochrane života, zdravia alebo majetku, alebo 

 F – k prevádzaniu pyrotechnického prieskumu. 

Zbrojný preukaz vydáva príslušný útvar polície na základe žiadosti podanej 

fyzickou osobou na predpísanom výtlačku, ktorého vzor stanoví prevádzací právny 

predpis. Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa 

a údaj, o ktorú skupinu zbrojného preukazu žiadateľ žiada. Každá osoba, ktorá žiada 

o zbrojný preukaz musí spĺňať tieto podmienky: 

 má miesto pobytu na území Českej Republiky, 

 dosiahla predpísaného veku (§19), 

 je spôsobilá k právnym úkonom, 

 je zdravotne spôsobilá (§20), 

 je odborne spôsobilá (§21 a §21a), 
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 je bezúhonná (§22), 

 je spoľahlivá (§23) a 

 je držiteľom platného loveckého lístku, ak ide o zbrojný preukaz skupiny C. 

Pokiaľ žiadateľ nespĺňa niektorú z uvedených podmienok, príslušný útvar polície 

žiadosť o vydanie zbrojného preukazu zamietne. V rámci výučby streľby a manipulácie so 

zbraňou, prípravy na budúce povolanie, alebo na strelecké súťaže je oprávnený držiteľ 

zbrojného preukazu zveriť zbraň kategórie B alebo C alebo strelivo do tejto zbrane inej 

fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu. Pokiaľ sa jedná o osobu 

mladšiu ako 18 rokov ale zároveň staršiu ako 10 rokov, potom je tejto osobe umožnené 

užívanie zbrane len za prítomnosti držiteľa zbrojného preukazu skupiny B alebo C 

staršieho ako 21 rokov. Táto osoba musí byť držiteľom zbrojného preukazu po dobu 

minimálne troch rokov a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnej manipulácie so zbraňami 

a strelivom. [3] 

Držanie a nosenie zbrane a streliva 

O držanie zbrane a streliva sa jedná vtedy, ak sa tieto zbrane a strelivo nachádzajú 

v obytných priestoroch alebo v prevozných priestoroch so súhlasom vlastníka alebo 

nájomcu. Pritom musí byť zbraň v stave vylučujúcom jej použitie nenabitá a riadne 

uskladnená. Nosením zbrane alebo streliva sa rozumie mať zbraň alebo strelivo u seba na 

základe povolenia vydaného príslušným útvarom polície a to v prípadoch, kedy nejde 

o držanie. V praxi do týchto prípadov patrí nosenie zbrane u seba v puzdre, ktoré je určené 

pre nosenie zbrane, pritom musia byť zbrane a strelivo skryté. Osoba oprávnená k držaniu 

a noseniu zbrane a streliva môže zbraň použiť len v prípadoch okolností vylučujúcich 

protiprávnosť. Výnimkou je použitie zbrane za účelom výučby streľby a manipulácie so 

zbraňou, príprave na budúce povolanie, alebo streleckých súťaží a to výhradne v miestach 

na to určených. Služobné zbrane sú oprávnený používať príslušníci bezpečnostných 

zborov, Polície Českej Republiky, Väzenskej služby, Justičnej stráže, Colnej správy, atď. 

a ozbrojených síl na základe príslušných predpisov. [3] 

2.2 Obecne platné zásady 

V súvislosti so streľbou a pohybom na strelnici platia určité zásady, ktoré sa musia 

na strelnici dodržiavať, čo vedie k zvýšeniu bezpečnosti. Úplne hlavnou zásadou je nikdy 

na žiadnu osobu nemieriť, aj keď je zbraň nenabitá a zároveň nepožičiavať a neodkladať 
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nabitú zbraň ani neponechávať nenabitú zbraň bez dozoru. Každý strieľajúci je povinný sa 

pred vlastnou streľbou zoznámiť s prevádzkovým poriadkom strelnice a bezpodmienečne 

dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, riadiť sa pokynmi a povelmi správcu strelnice, 

inštruktora alebo inej poriadne preškolenej osobe. Na pokyny týchto osôb musí strieľajúci 

okamžite reagovať aj bez ďalšieho upozornenia. Strieľajúci je povinný vykonávať činnosť 

so zbraňou na palebnej čiare smerom do cieľového priestoru alebo v bezpečnom priestore, 

čo je vymedzený priestor strelnice, kde nedôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb 

a majetkovej ujme. V bezpečnom priestore je však zakázané akokoľvek manipulovať so 

strelivom. Každý strieľajúci zodpovedá za svoju zbraň a strelivo a musí byť 

bezpodmienečne upovedomený, že svojim nezodpovedným prístupom alebo nesprávnou 

reakciou na povely môže ohroziť nie len seba ale aj ďalších účastníkov strelnice. Na 

palebnej čiare sa môžu zdržovať len strelci a každý strieľajúci, ktorý ukončí streľbu, môže 

opustiť strelecké stanovište až po dôkladnej kontrole zbrane. V prípade, že sa jedná 

o streleckú súťaž a povoľujú to pravidlá súťaže, môžu sa na palebnej čiare ďalej nachádzať 

rozhodcovia, zapisovatelia a ďalšie osoby, v prípade streleckého výcviku inštruktori 

a tréneri. Strieľajúci kladie prst na spúšť až pri zameriavaní na cieľ, pokiaľ zbraň smeruje 

mimo cieľ alebo je s ňou inak manipulované, je prst natiahnutý pozdĺž tela zbrane. Každá 

osoba na strelnici je zároveň povinná upozorniť na akékoľvek nebezpečenstvo. [3] 

Prísne sa zakazuje 

 Mieriť aj nenabitou zbraňou na osoby a mimo cieľovú plochu, 

 nosiť nabitú zbraň v areále strelnice, 

 kdekoľvek odkladať nabitú zbraň alebo ju dať iným osobám, 

 ponechávať zbraň bez dozoru, 

 zahájiť a viesť streľbu z poškodených zbraní, v zakázanom smere streľby alebo po 

povele „Paľbu zastaviť“, 

 strieľať na zariadenia a vybavenia strelnice a tým ich poškodzovať, 

 strieľať na zver a vtáctvo, 

 na mieste označenom ako bezpečnostná zóna alebo priestor pre čistenie zbraní 

akokoľvek manipulovať s nábojmi, 

 používať alkoholické nápoje alebo strieľať pod vplyvom alkoholu, 

 fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom na strelnici, na streleckom stanovišti, 
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 pohybovať sa na strelnici mimo vymedzený priestor. [3] 

2.3 Povely pre riadenie streľby na strelnici 

Z praxe je známe, že sa používa niekoľko povelov rovnakého významu. Pre 

prehľadnosť uvediem niektoré z tých najhlavnejších. 

Napáskovať zásobník alebo zásobník naplniť! 

Strieľajúci prevedie naplnenie zásobníku na pištoli a zásobník odloží, u revolveru 

naplní valec a nechá ho vyklopený. Zbraň s vyklopeným valcom neodkladá. [11] 

Nabíjať! 

Strieľajúci uchopí zbraň do ruky, ktorou bude strieľať tak, aby sa nedotýkal spúšte. 

Prst ktorým bude stláčať spúšť, je položený pozdĺž rámu zbrane. Zasunie zásobník do 

pištole a natiahnutím záveru zasunie náboj do nábojovej komory, u revolveru presunie 

valec do rámu zbrane. Po tomto úkone čaká na ďalšie povely. [2] 

 

Obrázok 2-1: Krátka guľová zbraň - pištoľ [12] 
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Páliť! 

Páliť alebo v prípade, že v cieľovej ploche je viacero terčov, „na pravý terč páliť“, 

pri časovom obmedzení „na pravý terč v čase 5 minút páliť“. Po tomto povele strelec začne 

strieľať na určený terč a za podmienok dodržania všetkých pravidiel bezpečnosti. [11] 

Paľbu zastaviť, zbraň vybiť! alebo Paľbu zastaviť, náboj skryť! 

Tento povel sa vydáva slovne alebo vo výnimočných prípadoch červeným 

prerušovaným svetlom. Strieľajúci ihneď zastaví streľbu, dá prst zo spúšte, z pištole 

vytiahne zásobník, z nábojovej komory náboj. U revolveru vyklopí valec z rámu a vyhodí 

z valca náboje alebo prázdne nábojnice. Všetka táto činnosť sa prevádza s hlavňou 

namierenou do priestoru cieľa. [11] 

 

Obrázok 2-2: Krátka guľová zbraň - revolver [12] 

K prehliadke zbraň! alebo Ku kontrole zbraň! 

 Strelec predloží ku kontrole zbraň tak, že stále mieri do cieľového priestoru, na 

pištoli stiahne záver do zadnej polohy tak, aby umožnil nahliadnutie do nábojovej komory, 

či je prázdna, ku kontrole predloží aj zásobník. U revolveru je vyklopený valec. [2] 

Zbraň odložiť! 

Po tomto povele strelec odloží skontrolovanú zbraň na už dopredu určené miesto. 

[11] 
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2.4 Klasifikácia strelníc 

Klasifikáciou strelníc sa podrobne zaoberá česká technická norma ČSN 39 5401 

s názvom „Civilné strelné zbrane a strelivo – Strelnice pre ručné palné a plynové zbrane“. 

Táto norma rozlišuje tri základné kategórie strelníc podľa stavebného riešenia a to na: 

 kategória A – vonkajšia strelnica, 

 kategória B – tunelová strelnica, 

 kategória C – kombinovaná strelnica, ktorá je kombináciou kategórie A a B. 

Strelnice kategórie A, čiže vonkajšie strelnice sú umiestnené vo voľnom priestore, 

naopak strelnice kategórie B, tunelové strelnice sú umiestnené v uzavretom priestore. 

Kategóriu C tvoria kombinované strelnice, ktoré nesú znaky tunelovej strelnice, avšak časť 

výstrelného priestoru nie je uzavretá a môže prechádzať voľným vonkajším priestorom. 

[10] 

Vyššie som zmienil, že strelnice sa delia do troch základných kategórií. Tieto 

kategórie však len rozlišujú, v akom priestore sa daná strelnica nachádza. Strelnice je 

potrebné rozdeliť aj podľa toho na aké účely slúžia, za akým účelom sú prevádzkované, 

pre koho sú sprístupnené a na aký druh streľby sú určené. Všetky tieto požiadavky spadajú 

do štyroch tried: 

 trieda 1 – strelnica verejná, nekomerčná, športová (je to strelnica sprístupnená    

verejnosti alebo vymedzenej časti verejnosti, nie je určená na podnikanie a je určená na 

športovú sreľbu podľa pravidiel športovej streľby pre príslušnú disciplínu alebo 

disciplíny), 

 trieda 2 – strelnica verejná, komerčná, s premenlivou dĺžkou streľby alebo pevne 

danými dĺžkami streľby, určená pre streľbu z miesta zo streleckých stanovíšť 

umiestnených v oddelených streleckých boxoch (prevádzka strelnice je spojená 

s podnikaním), 

 trieda 3 – strelnica verejná, komerčná, s premenlivou dĺžkou streľby, určená na streľbu 

z streleckých stanovíšť umiestnených v ľubovoľnom mieste výstrelného priestoru, 

 trieda 4 – strelnica neverejná (strelnica do ktorej verejnosť nemá prístup a je určená pre 

vlastné potreby majiteľa). 
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Strelnice môžeme rozdeliť aj do skupín. Skupinu K tvoria strelnice pre guľové 

zbrane, konkrétne pre krátke palné zbrane, dlhé palné zbrane, malorážky a pre plynové 

zbrane. Do skupiny H patria strelnice pre brokovnice, konkrétne strelnice určené pre 

streľbu na asfaltové a pohyblivé terče. [10] 

 Ďalej sa strelnice delia podľa použitých zbraní a streliva. Strelnice určené pre 

streľbu z krátkych palných zbraní sa logicky volajú strelnice pre krátke palné zbrane. 

Krátka palná zbraň je definovaná ako palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300mm 

alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600mm. Strelnice pre dlhé palné zbrane sú určené pre 

streľbu z dlhých palných zbraní vrátane brokovníc. Dlhá palná zbraň je taká zbraň, ktorá 

nie je krátkou palnou zbraňou. V zákone č. 119/2002 Zb. o strelných zbraniach a strelive, 

v znení neskorších predpisov, je palná zbraň definovaná ako zbraň, ktorej funkcia je 

založená na okamžitom uvoľnení chemickej energie, ktorej účinkom je strela uvedená do 

pohybu. Strela môže byť zároveň uvoľnená pomocou stlačeného plynu alebo mechanickou 

energiou. Ďalej rozlišujeme strelnice pre malorážky, brokovnice, plynové zbrane 

a strelnice určené na streľbu paintbollovými zbraňami. Strelnice sa ďalej môžu deliť podľa 

použiteľných striel, podľa rozsahu dĺžky streľby, podľa doby trvania prevozu, podľa 

prístupu verejnosti atď. [10] 

2.5 Prvky vonkajších strelníc 

V tejto kapitole si vymenujeme jednotlivé základné prvky vonkajších strelníc 

a vysvetlíme si k čomu slúžia. Na obrázku 2-3 môžeme vidieť kompletnú schému 

základných prvkov vonkajšej strelnice. Priestor pre divákov musí byť z bezpečnostných 

dôvodov umiestnený pred strelišťom. Strelište je časť strelnice, odkiaľ je vedená streľba, 

vymedzená plochou streleckých stanovíšť a plochou priestoru pre strelcov a osoby 

oprávnené. Priestor pre strelcov a osoby oprávnené je časť strelnice prístupná behom 

streľby iba pre strelcov a osoby, ktoré sa účastia streľby podľa obecne záväzných 

predpisov. Strelecký stav je strelecká časť strelnice určená pre jedného strelca, 

zaujímajúceho priestor od streleckého stanovišťa po dopadište striel. Strelec strieľa zo 

streleckého stanovišťa, od palebnej čiary, ktorá oddeľuje strelecké stanovišťa od 

výstrelného priestoru. Strelci strieľajú zo streleckých boxov, ktoré sú ohraničené bočnými 

ochrannými stenami a pultmi na odloženie vecí potrebných pri streľbe a strieľajú na cieľ, 
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čo je predom určený objekt na ktorý je mierená streľba, vo väčšine prípadov terč. Terče 

rozlišujeme podľa toho či nimi prejdú strely na priestrelné a nepriestrelné. [10] 

 

Obrázok 2-3: Základné prvky strelnice [zdroj: ČSN 39 5401] 
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3 Popis strelnice a jej okolia 

V tejto kapitole sa budem bližšie zaoberať popisom objektu strelnice Okresnej 

organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Stará Ľubovňa a jej okolia. Pre názov 

Slovenský poľovnícky zväz, budem ďalej používať skratku SPZ. Opierať sa budem 

o balistický posudok vypracovaný úradným balistickým expertom Štefanom Muránskym, 

ktorý bol schválený v októbri roku 1988. Tento balistický posudok je prefotený 

a umiestený v prílohe č. 1. 

 

Obrázok 3-1: Strelnica [zdroj: autor] 

3.1 História strelnice 

Strelnica bola založená 5.4.1989 na základe rozhodnutia Okresného národného 

výboru v Starej Ľubovni, kde bolo rozhodnuté, že strelnica vyhovuje požiadavkám SPZ 

a tak dostala súhlas k svojej prevádzke.  

Strelnica je odvtedy používaná pre plnenie úloh SPZ v oblasti strelectva, 

kontrolných strelieb SPZ, ako z guľových tak aj brokových zbraní. Na strelnici sa 

uskutočňujú okresné prebory, verejné preteky a taktiež tréningy streleckých družstiev.  

3.2 Popis strelnice a priľahlého terénu  

Strelnica sa nachádza na katastrálnom území obce Chmelnica asi 6km východným 

smerom od mesta Stará Ľubovňa. V tesnom susedstve strelnice, asi 100 metrov od objektu 

preteká rieka Poprad.  

Na strelnici sú vybudované strelištia: 

 Strelnica guľová 100 metrová pre 10 streleckých stavov. 

 Strelnica broková a guľová na bežiaci cieľ od 35 do 75. 

 Strelnica broková pre 10 vrhačiek – batéria. 

 Strelnica oblúková - Skeet.  
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Obrázok 3-2: Mapa strelnice [zdroj: google.com] 

Hneď pri vchode do areálu je umiestnená zvislá kovová tyč, na ktorú sa pri streľbe 

zavesí červená vlajka, ktorá upozorňuje, že na strelnici prebieha streľba. Pre zamedzenie 

vstupu do areálu strelnice slúži rampa. Za ňou nasleduje približne 200m dlhá prístupová 

cesta k jednotlivým strelniciam. 

 

Obrázok 3-3: Svah [zdroj: autor] 

Mnou analyzovaná guľová 100 metrová strelnica je z bočných strán oplotená 2m 

betónovým plotom. Tento plot nebol od vybudovania strelnice renovovaný, a tak sa na 

ňom podpísali poveternostné podmienky, únava materiálu atď. V niektorých miestach je 
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poškodený a stopercentne neplní svoju funkciu. V smere streľby je lesný svah 

s prevýšením do 100m. Ako môžeme vidieť na obrázku 3-3 svah je neupravený 

a zanedbávaný. Vysoké stromy, nepokosená tráva, neupravený terén, to všetko predstavuje 

sťaženú viditeľnosť osôb, ktoré sa na svahu môžu ocitnúť. S tým je úzko späté aj 

chýbajúce oplotenie, ktoré by malo zabrániť prístupu týchto osôb na svah. Ako 

upozornenie o nebezpečenstve, ktoré pri streľbe na svahu hrozí, slúžia tabule, ktoré sú 

umiestnené 20m od valu a rozpätie medzi nimi je 15m. 

Prístup na samotnú guľovú 100 metrovú strelnicu je možný cez hlavné vchody, 

prípadne ako môžeme vidieť na obrázku 3-4, je prístup umožnený aj automobilom cez 

prístupovú cestu pre prípadné vyloženie, naloženie streleckých terčov, na terénne úpravy 

atď. Tento vchod je plne otvorený a nie je žiadnym spôsobom chránený proti vstupu 

nepovolaných osôb na strelnicu, čo predstavuje veľké ohrozenie života a zdravia osôb pri 

samotnej streľbe.  

 

Obrázok 3-4: Prístupová cesta na guľovú 100m strelnicu [zdroj: autor] 

Strelnica má vybudovaný prístrešok pre 10 streleckých stavov. Na obrázku 3-5 

môžeme vidieť, že jednotlivé strelecké boxy nie sú medzi sebou oddelené zábranami. 

Zároveň nie sú vybudované pevné zábrany, ktoré by zabraňovali svojvoľnému vstupu 

strelcov do palebnej zóny. Chýbajú aj stolíky alebo dosky, ktoré by strelcom slúžili ako 
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odkladací priestor na zbrane, zásobníky, osobné veci, prípadne ďalšie príslušenstvo. 

Súčasné opatrenia výrazne znižujú komfort strelca pri streľbe. 

 

Obrázok 3-5: Strelecké boxy [zdroj: autor] 

Strelnica broková na bežiaci cieľ 35m a guľová pre malokalibrovku na 50m či 

veľkorážna na 75m je vybudovaná súbežne, ale s posunutím vzadu s dopadišťom či valom 

až na úroveň strelišťa 100 metrovej strelnice. Val je dostatočný a je vlastne vytvorený zo 

svahu kopca. Z hornej strany je však dosť neprehľadný. Nedostatkom je, že priestor medzi 

valom a krytom je z ľavej strany od 100 metrovej strelnice otvorený. 

Broková strelnica na batériu s vybudovaným bunkrom pre 10 vrhačiek je 

orientovaná s hlavným smerom streľby severovýchodne – azimut 45°. Objekt je kompletne 

dobudovaný. Sú vytvorené strelecké stanovištia i ohraničený priestor pre divákov.  

Kompletne dobudované je tiež oblúkové strelište pre brokovú disciplínu „Skeet“ 

s hlavným smerom streľby 35°. Sú na ňom umiestnené veže pre vrhačky, strelecké 

stanovištia a ohradené priestory pre divákov. 

Nebezpečný priestor a ohrozené pásmo: 

Na 100 metrovej guľovej strelnici siaha nebezpečný priestor asi 20m nad záchytný 

val do svahu kopca. Do strán 30° od krajov strelišta. Po pravej strane chráni priestor val 

a svah lesa.  
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Na strelnici 35-75m pre brokovnice a guľovnice – disciplína – „Bežiaci cieľ“, je 

síce vysoký záchytný svah, na hornej strane je však neprehľadný. Na odraz je bezpečný, je 

však nutné, aby bol udržiavaný a čistý, bez porastu. Pravá strana je istená prudkým svahom 

až po okraj hlavnej cesty. Do pravej strany je nebezpečný priestor do 30° nezasahujúci do 

oblasti hlavnej cesty.  

Brokové strelnice vytvárajú nebezpečný priestor v rozsahu 180° v polomere 250m 

so stredom na spojnici streleckých stanovíšť u batérie a na strelnici oblúkovej v strede na 

spojnici vysokej a nízkej veže. Tento priestor je však vďaka rovnému a úplne prehľadnému 

terénu až po rieku Poprad z priestoru strelíšť kontrolovateľný.  
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4 Zaistenie bezpečnej prevádzky strelnice 

Užívateľ strelnice musí zaistiť bezpečnú prevádzku na strelnici nasledovne. 

 Počas streľby budú vyvesené výstražné vlajky za valom na 100 metrovej strelnici. 

Pre brokovú streľbu na okraji nebezpečného pásma pri rieke Poprad a pri vstupe do 

areálu strelnice od hlavnej cesty pri rampe.  

 Strážna služba bude zaisťovaná na pravom okraji areálu v rohu za valom. Ďalej na 

ľavej strane strelišťa a pri vstupe od hlavnej cesty pri rampe.  

 Výstražné tabule budú umiestnené v čase strelieb v obvode celého areálu strelnice, 

vzadu nad 20m od valu po celej pravej strane v lese až za strelište 75m. Tabuľky 

musia byť od seba vo viditeľnej vzdialenosti.  

 Voľný priestor po ľavej strane prieseku (kryt a val) zaisťovať prehradením 

a tabuľkou.  

 V dôsledku rozmiestnenia strelíšť, ich rozmerov strelieb, nie je areál spôsobilý na 

streľby na všetkých strelniciach súčasne.  

 Pri prevádzke strelnice batérie je možné strieľať na strelnici bežiaci cieľ. 

 Pri prevádzke na strelišti pre streleckú brokovú disciplínu „Skeet“ je 

možné strieľať na bežiaci cieľ. 

 Pri prevádzke na strelišti „Skeet“ je možné strieľať na bežiaci cieľ.  
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5 Analýza rizík 

Analýza rizík sa týka rozvíjania a chápania rizika. Poskytuje nám vstup do 

posudzovania rizík a k rozhodovaniu o tom, či je potrebné riziká minimalizovať, alebo ich 

môžeme akceptovať. Do analýzy rizík patrí určenie následkov a ich pravdepodobností pre 

identifikované udalosti rizika, pričom sa berie do úvahy prítomnosť a efektivita 

akýchkoľvek existujúcich prvkov riadenia rizika. 

V dnešnej dobre existuje veľké množstvo metód pre analýzu rizika. Pre modelovanie 

rizík vznikajúcich na vonkajších strelniciach som si vybral metódu pomocou Ishikawovho 

diagramu a pre ich analýzu metódu FMEA.  

5.1 Ishikawov diagram 

Tvorcom tohto diagramu je profesor Kaoro Ishikawa. Ishikawov diagram je tiež 

známy pod názvom diagram príčin a následkov, alebo podľa svojho atypického vzhľadu 

„rybia kosť“, ktorý je vidieť na Obrázku 5-1. Ishikawov diagram pomáha štrukturovať 

proces, alebo identifikovať možné príčiny problému. Jedná sa o veľmi jednoduchú metódu, 

ktorá využíva grafické znázornenie príčin a následkov. Metóda pomáha analyzovať 

príčinné súvislosti, vyhľadať kritické faktory procesu a zostaviť správnu hierarchiu 

riešených problémov.   

 

Obrázok 5-1: Ukážka Ishikawovho diagramu [zdroj: autor] 

Ako hlavné príčiny rizík na vonkajšej strelnici som určil ľudský faktor, technické 

prvky strelnice, prostredie strelnice, prírodné vplyvy a prekonanie mechanického 

zábranného systému. Tieto riziká sú zobrazené na Obrázku 5-2 pomocou Ishikawovho 

diagramu.
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Obrázok 5-2: Ishikawov diagram [zdroj: autor] 
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5.2 Metóda FMEA 

Metóda FMEA je v praxi často používaná a uznávaná, ako veľmi kvalitný nástroj 

pre hľadanie rizík. Výhodou tejto metódy je jej jednoduchá aplikácia, ako pre identifikáciu 

nebezpečenstva, tak aj pre výpočet pravdepodobnosti jeho vzniku a posúdenia možných 

následkov.  

Historické korene tejto metódy siahajú do šesťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa 

používala pre analýzu zložitých systémov v kozmickom a jadrovom priemysle. Následne 

sa jej používanie prenieslo aj do iných odvetví, a to hlavne do automobilového priemyslu.  

Táto metóda je založená na rozbore spôsobov zlyhania a ich následkov a umožňuje 

hľadanie dopadov a príčin na základe systematicky a štruktúrovane vymedzených zlyhaní 

zariadení. Metóda FMEA slúži ku kontrole jednotlivých prvkov projektového návrhu 

systému a jeho prevádzky. Využíva sa predovšetkým pre vážne riziká. Vychádza sa 

z výpočtu uvedeného vo vzorci: 

                                              R= P . N . H                                                              (1) 

R – miera rizika (MPR)     N – závažnosť následku 

P – pravdepodobnosť vzniku existujúceho rizika  H – odhaliteľnosť rizika 

R Výsledná (porovnateľná) miera rizika 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Akceptovateľné riziko 

11 - 50 Mierne riziko 

51 - 100 Nežiaduce riziko 

100 - 125 Neprijateľné riziko 

Tabuľka 5-1: Parametre miery rizika R [zdroj: autor] 

P Pravdepodobnosť vzniku rizika 

1 Náhodná, veľmi nepravdepodobná 

2 Skôr nepravdepodobná 

3 Pravdepodobná, reálna hrozba 

4 Veľmi pravdepodobná 

5 Trvalá hrozba 

Tabuľka 5-2: Parametre pravdepodobnosti P [zdroj: autor] 
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N Závažnosť následkov 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Väčší delikt, úraz s pracovnou neschopnosťou, väčšia škoda 

3 Stredný delikt, úraz s prevozom do nemocnice, vyššia škoda 

4 Ťažký delikt, ťažký úraz s trvalými následkami, vysoká škoda 

5 Smrť osoby, veľmi vysoká škoda na majetku 

Tabuľka 5-3: Parametre závažnosti rizika N [zdroj: autor] 

H Možnosť odhalenia rizika 

1 Predvídateľné riziko 

2 Ľahko odhaliteľné riziko 

3 Odhaliteľné riziko 

4 Ťažko odhaliteľné riziko  

5 Neodhaliteľné riziko 

Tabuľka 5-4: Parametre možnosti odhalenia rizika [zdroj: autor] 

Pomocou vyššie uvedených hodnôt môžeme stanoviť riziká (R). Hodnoty 

jednotlivých indexov sú volené reálne, až ľahko nadsadene, pre sprísnenie rizík a zvýšenie 

bezpečnosti. Pri konečnom vyhodnocovaní miery rizika bola vypočítaná tzv. miera 

tolerancie, ktorá určuje hranicu rizika vyhodnocovaného ako prijateľné, alebo neprijateľné. 

Všetko je uvedené v tabuľke 5-5. 

Paretov diagram s Lorenzovou krivkou 

Vytvárame ich za účelom stanovenia hranice závažnosti stanovených rizík. Pred 

vytvorením Paretovho diagramu som si najskôr vytvoril tabuľku jednotlivých početností, 

v ktorej som uviedol číslo rizika, riziko, kumulatívnu početnosť R a relatívnu kumulatívnu 

početnosť R v (%). Paretov diagram sa skladá z dvoch grafov a to histogramu, ktorý je 

stanovený z kumulatívnej početnosti výslednej rizikovosti R a Lorenzovej krivky, ktorá je 

zostavená z kumulatívnej početnosti výslednej rizikovosti R a Lorenzovej krivky, ktorá je 

zostavená z relatívnej kumulatívnej početnosti výslednej rizikovosti R. 

Kumulatívna početnosť daného rizika:        
 
                           (2) 

Relatívna kumulatívna početnosť:    
  

 
                                                            (3) 

Vypočítané hodnoty početností a výslednej rizikovosti R sú uvedené v tabuľke 5-6. 
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Stanovenie jednotlivých rizík, pridelenie indexov a stanovenie výslednej rizikovosti R 

  Z

n. 

Riziko Príčina rizika Následok rizika P N H R 
S

tr
el

n
ic

a
 

Ľ
u

d
sk

ý
 f

a
k

to
r
 

1 Neznalosť predpisov Nedostatočné školenie Chybné narábanie so zbraňou  3 5 2 30 

2 Porušenie prevádzkového poriadku 
Nedodržiavanie prevádzkového 

poriadku 

Zvýšenie rizika úrazu spôsobeného 

ľahkovážnosťou, frajerinou 

2 2 2 8 

3 Nedbalosť 2 2 2 8 

4 Neskúsenosť Málo praxe Zvýšenie rizika úrazu 3 4 3 36 

5 Únava Nevyspatosť Vznik úrazu v dôsledku nesústredenosti 2 2 2 8 

P
re

k
o

n
a

n
ie

 M
Z

S
 

6 
Vniknutie do objektu cez prístupovú 

cestu v čase streľby 

Nedostatočná ochrana MZS, možné 

pochybenie správcov aj zamestnancov 

Vstup nepovolaných osôb do objektu 

strelnice, zvýšenie rizika poranenia 

strelnou zbraňou  

3 5 4 60 

7 Vniknutie do objektu cez svah 3 5 4 60 

8 
Vniknutie do objektu cez betónový 

plot 
1 5 4 20 

9 
Vniknutie do objektu cez vchod do 

strelnice 
3 3 4 36 

P
ro

st
re

d
ie

 s
tr

e
ln

ic
e
 

10 Nevhodné riešenie streleckých boxov 

Nedostatočne vybavená strelnica 

Zabávanie strelca vo vedľajšom boxe, 

čo má za následok zníženie 

sústredenosti na streľbu 

5 3 1 15 

11 Nevhodná intenzita osvetlenia 
Znížená viditeľnosť vo večerných 

hodinách  
3 1 2 6 

12 Nevhodné riešenie únikových ciest 
Zvýšená panika pri použití únikového 

východu 
3 2 2 12 

13 Zanedbaná údržba Podcenenie údržby strelnice správcom Vznik úrazu pri pošmyknutí, 3 1 3 9 
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 Pre výsledný graf som použil pravidlo 80/20 z ktorého vyplýva, že 80% zo všetkých porúch tvoria poruchy 6,7,4,9,1,8,10,19,12. 

Ostatné poruchy sú zanedbateľné, čiže sa nimi zaoberať nebudeme. Z grafu je možné odpozorovať, že najväčšie riziko úrazu hrozí pri 

prekonaní mechanických zábranných systémov, ktoré ďalej budem označovať skratkou MZS. Nielen týmito ale aj ďalšími rizikami sa budem 

detailnejšie zaoberať v nasledujúcej kapitole a navrhnem opatrenia, ktoré pomôžu znížiť alebo úplne odstrániť tieto riziká. 

  

14 Nevhodný povrch podlahy 
zakopnutí 

3 1 3 9 

S
tr

el
n

ic
a

 

T
ec

h
n

ic
k

é 
p

rv
k

y
 

st
re

ln
ic

e
 

15 Vietor 

Nedostatočná ochrana pred prírodnými 

vplyvmi 

Sťaženie streľby  3 1 1 3 

16 Dážď 
Vznik úrazu pri pošmyknutí sa na 

mokrom povrchu 
3 1 1 3 

17 Záplavy 
Ohrozenie života a zdravia pri 

prírodných katastrofách 
1 3 2 6 

P
rí

ro
d

n
é
 

 v
p

ly
v

y
 18 Korózia materiálu 

Nedostatočná údržba strelnice 
Vznik úrazu spôsobený nedostatočnou 

údržbou strelnice 

3 1 3 9 

19 Únava materiálu 3 1 5 15 

Tabuľka 5-5: Analýza FMEA [zdroj: autor] 
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Č. R 
Relatívna kumulatívna 

početnosť [%] 
Kumulatívna 

početnosť 

6 60 17% 60 

7 60 34% 120 

4 36 44% 156 

9 36 54% 192 

1 30 63% 222 

8 20 69% 242 

10 15 73% 257 

19 15 77% 272 

12 12 80% 284 

13 9 83% 293 

14 9 86% 302 

18 9 88% 311 

2 8 90% 319 

3 8 93% 327 

5 8 95% 335 

11 6 97% 341 

17 6 98% 347 

15 3 99% 350 

16 3 100% 353 

 
Σ = 353 

  
                    Tabuľka 5-6: Výpočet početností [zdroj: autor] 

        

Obrázok 5-3: Paretov diagraf s Lorensovou krivkou [zdroj: autor] 
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6 Inovatívny návrh zabezpečenia strelnice 

V predchádzajúcej kapitole som pomocou analýzy rizík zistil riziká, ktoré ohrozujú 

bezpečnú prevádzku na guľovej 100m strelnici. V aktuálnej kapitole sa budem bližšie 

zaoberať návrhom nových opatrení vrátane vyčíslenia nákladov na ich realizáciu, ktoré 

budú viesť k zníženiu rizík na strelnici a k bezpečnejšej prevádzke.  

6.1 Nedostatočná ochrana MZS 

Riziká, ktoré spadajú do kategórie MZS a potrebujú nové opatrenia: 

 vniknutie do objektu cez prístupovú cestu v čase streľby, 

 vniknutie do objektu cez svah, 

 vniknutie do objektu cez vchod do strelnice, 

 vniknutie do objektu cez betónový plot. 

Vniknutie do objektu cez prístupovú cestu 

V analýze rizík pomocou metódy FMEA mi ako najväčšie riziko prevádzky na 

guľovej 100m strelnici pre guľové zbrane vyšlo vniknutie do objektu cez prístupovú cestu. 

Ako som už v popise strelnice písal, prístupová cesta do objektu strelnice slúži ako vchod 

pre automobily. Táto cesta však nie je chránená proti vstupu nepovolaných osôb do objektu 

počas streľby, preto je potrebné zaviesť opatrenie, ktoré zamedzí vstup práve týmto 

osobám. V tomto prípade je zabezpečenie nulové, a preto by som zaviedol nainštalovanie 

mechanickej brány na kladku. Kľúče k tejto bráne by mal vlastniť maximálne člen 

materského klubu, ktorý by sa pri streľbe stal osobou zodpovednou za bezpečný priebeh 

streľby a mal by viditeľne nosené označenie SPRÁVCA alebo ODBORNÝ DOZOR. To 

znamená, že táto osoba preberá na seba plnú zodpovednosť za bezpečnosť pri streľbe, a pri 

pochybení a následnom úraze, prípadne usmrtení strelnou zbraňou, bude táto osoba niesť 

následky. V prípade streleckých súťaží budú kľúče poskytnuté organizátorovi podujatia, 

ktorý automaticky preberie na seba zodpovednosť za bezpečný chod streleckej súťaže. 

Jeho povinnosťou bude k tejto bráne umiestniť osobu, ktorá bude dbať na to, aby sa cez 

bránu do objektu guľovej 100m strelnice v čase streľby nik nedostal a zároveň vpúšťať do 

objektu osoby v čase, keď to bude maximálne bezpečné. 
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Vniknutie do objektu cez svah 

Aktuálne zabezpečenie vniknutia do objektu strelnice cez svah je zabezpečené 

zákazovými tabuľkami, ktoré sú od seba umiestnené 15m vo viditeľnej vzdialenosti. Toto 

zabezpečenie je podľa môjho názoru nedostatočné, pretože pri nerešpektovaní týchto 

tabuliek môže dôjsť v čase streľby k úrazu. Ako účinný prostriedok na zamedzenie vstupu 

osôb do objektu strelnice cez svah by som navrhoval vymedziť krajnú hranicu objektu 

strelnice na svahu plotom vysokým 1,8m. K tomuto účelu by bolo postačujúce drôtené 

oplotenie. Následne by som navrhoval na plot umiestniť výstražné tabule v rozmedzí 15m, 

ktoré by upozorňovali na hroziace nebezpečenstvo na svahu. Na obrázku 3-3 môžeme 

vidieť, že svah je v neudržiavanom stave, preto je potrebné zabezpečiť likvidáciu porastu 

a úpravu terénu, aby bolo možné včas zistiť nebezpečný pohyb osôb na svahu v čase 

streľby. 

Vniknutie do objektu cez vchod do strelnice 

Nedostačujúce je takisto aj zabezpečenie vchodu do strelnice, kde chýbajú 

vchodové dvere. V tomto prípade hrozí riziko, že nepovolané osoby sa dostanú do objektu 

strelnice v čase streľby, čo môže spôsobiť rozptýlenie a stratu koncentrácie strelcov. Tiež 

je možné, že cez chýbajúce dvere vbehne do objektu napr. pe,s alebo iné zviera. Preto by 

som navrhoval zaviesť plechové dvere, ktoré by zamedzili vstupu nepovolaných osôb 

alebo zvierat do objektu strelnice v čase streľby, čím by sa znížilo riziko vzniku úrazu 

strelnou zbraňou.  

Vniknutie do objektu cez betónový plot 

Strelnica je používaná už vyše štvrť storočia a od jej vzniku nebola ani raz 

rekonštruovaná, čo zanechalo následky aj na betónovom oplotení, ktoré sa v určitých 

miestach rozpadá. Preto by som navrhoval jeho opravu tak, aby sa účinne zabránilo vstupu 

nepovolaných osôb do objektu strelnice v čase streľby a predišlo sa tak úrazu. 

Prvok Cena za kus (€) Počet kusov Cena celkom (€) 

Mechanická 

brána 
700 1 700 

Drôtený plot + 

úprava terénu 
70 5 350 

Plechové dvere 200 1 200 
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Oprava 

betónového plotu 
20 20 400 

Cena celkom 1650 

Tabuľka 6-1: Celková cena nákladov MZS [zdroj: autor] 

6.2 Ľudský faktor 

Keďže na strelnici je umožnené pod odborným dozorom strieľať aj osobám, ktoré 

nevlastnia zbrojný preukaz, zvyšuje sa tým riziko vzniku úrazu strelnou zbraňou. Takéto 

osoby majú nedostatočnú prax a minimálne skúsenosti s používaním zbraní a streliva 

a správaním sa na strelnici. Osoba, ktorá sa vyhlási za odborný dozor, preberá 

zodpovednosť za bezpečný chod streľby. Táto osoba je povinná v čase streľby vyvesiť na 

stožiar červenú vlajku, prípadne spustiť svetelný maják, ako signál, že na strelnici práve 

prebieha streľba, čo upozorňuje na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie výstražnej vlajky 

alebo majáku pri prevádzaní strelieb. Zároveň je povinná osobu nevlastniacu zbrojný 

preukaz poriadne preškoliť a oboznámiť s používaním zbrane a streliva a s prevádzkovým 

poriadkom strelnice. Zároveň osoba odborného dozoru zabezpečí priamy dohľad nad 

osobou, ktorá nevlastní zbrojný preukaz tak, aby mohla okamžite zasiahnuť v prípade, že 

by k porušeniu bezpečnostných pravidiel neodbornou manipuláciou došlo vinou tejto 

laickej osoby. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku a následnej ujme na živote, 

zdraví alebo majetku je osoba, ktorá sa vyhlásila za odborný dozor zodpovedná za 

vzniknutú ujmu a musí znášať následky.  

6.3 Prostredie strelnice 

Riziká, ktoré spadajú do kategórie a potrebujú nové opatrenia: 

 nevhodné riešenie streleckých boxov, 

 nevhodné riešenie únikových ciest. 

Nevhodné riešenie streleckých boxov 

Strelecké boxy by mali byť medzi sebou oddelené bezpečnostnou stenou 

a z prednej časti boxu zaobstarané zábranou proti svojvoľnému vstupu do palebného 

priestoru. Ako môžeme vidieť na obrázku 3-5 tak strelecké boxy nie sú ošetrené týmito 

prvkami.  

V záujme zvýšenia bezpečnosti pri streľbe je potrebné jednoznačne zaviesť 

zábranné prvky do prednej časti boxov, aby sa osoby nemohli svojvoľne dostať do 
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palebného priestoru. Preto navrhujem všetky boxy osadiť z prednej časti pevnými 

zábranami do úrovne pásu. Zároveň navrhujem na tieto zábrany namontovať dosky, ktoré 

budú slúžiť ako úložný priestor na zbrane, strelivo, osobné veci a ďalšie príslušenstvo, 

ktoré strelci pri streľbe potrebujú. Jeden strelecký box umiestnený v strede navrhujem 

osadiť pohyblivou zábranou so závlačkou, cez ktorú sa osoby dostanú do palebného 

priestoru v čase mimo streľby. Zároveň navrhujem osadiť plechovú stenu medzi jednotlivé 

boxy, aby sa zamedzilo rozptyľovaniu jednotlivých strelcov počas streľby. 

Nevhodné riešenie únikových ciest 

V prípade prírodných katastrof alebo iného ohrozenia je nutné, aby mal objekt 

strelnice správne vyriešené únikové cesty pre evakuáciu osôb do bezpečnej zóny. Navrhol 

by som do priestoru streleckých boxov nainštalovať jednosmerné únikové dvere, ktoré by 

umožňovali únik osôb do bezpečnej zóny, ale zároveň by bol zamedzený vstup 

nepovolaných osôb do objektu strelnice. 

Prvok Cena za kus (€) Počet kusov Cena celkom (€) 

Plechová stena 15 10 150 

Pevná zábrana + 

doska 
20 9 180 

Pohyblivá 

zábrana + doska 
25 1 25 

Únikové dvere 500 1 500 

Cena celkom 855 

Tabuľka 6-2: Celková cena nákladov MZS [zdroj: autor] 

6.4 Prírodné vplyvy 

Strelnica je slabo udržiavaná, a to sa podpísalo na streleckých boxoch, streche 

a plechových stenách objektu. Keďže je takmer celá vybudovaná zo železa a plechu, tak 

pôsobenie prírodných vplyvov zanechalo následky v podobe korózie a únave materiálu. 

Pre niekoho možno banálna záležitosť, no napríklad v zimných mesiacoch pod ťarchou 

snehovej pokrývky môže nastať zrútenie konštrukcie. Preto navrhujem dôkladnú opravu 

skorodovaných alebo poškodených častí buď vymenením samotného prvku, alebo natretím 

syntetickou farbou, čo by zabránilo ďalšiemu šíreniu korózie a oslabovaniu celej 

konštrukcie. 
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Prvok Cena za kus (€) Počet kusov Cena celkom (€) 

Syntetická farba 4 20 80 

Pomôcky na 

maľovanie 
10 1 10 

Výmena 

poškodených častí 
8 10 80 

Cena celkom 170 

Tabuľka 6-3: Celková cena nákladov MZS [zdroj: autor] 

6.5 Vyhodnotenie celkových nákladov 

V inovatívnom návrhu zabezpečenia strelnice mi vyšli náklady na jednotlivé 

vylepšenia. Na zlepšenie ochrany MZS je potrebných 1650€, na vyriešenie streleckých 

boxov a únikových ciest 855€ a na údržbu objektov strelnice 170€. Celková suma teda činí 

2675€. Nakoľko vlastníkom strelnice je SPZ, táto suma na zvýšenie zabezpečenia 

prevádzky strelnice by bola zvládnuteľná.  
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Záver 

Veľké množstvo vonkajších strelníc vzniklo v rokoch 1960-1990, kedy na 

zabezpečenie prevádzky pri streľbe neboli kladené veľké nároky a strelné zbrane neboli 

rozšírené v tak masovom merítku, ako dnes. To je možné vidieť aj na mnou analyzovanej 

strelnici, ktorá v súčasnosti nespĺňa najprísnejšie kritéria bezpečnosti pri streľbe. Európska 

Únia neustále pretláča bezpečnosť, niekedy možno aj na úkor zdravého sedliackeho 

rozumu. V prípade bezpečnosti na strelnici, kde sa jedná o riziko úrazu strelnou zbraňou, 

sú však všetky bezpečnostné opatrenia, zákony a vyhlášky potrebné k stanoveniu 

jednotných pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať v záujme zachovania života a zdravia 

každého návštevníka strelnice. 

Podľa môjho názoru veľa strelníc v súčasnosti nespĺňa kritéria bezpečnej prevádzky 

na strelnici. V dnešnej dobe môže vlastniť zbraň a zbrojný preukaz v podstate každý, kto 

o to požiada. V rokoch 1960-1990, kedy bola väčšina strelníc budovaná, mohli vlastniť 

osoby zbrojný preukaz len pre organizovanú športovú streľbu. V dnešnej dobe môžu osoby 

vlastniť zbraň ako pre športové účely, tak pre osobnú ochranu a pre výkon zamestnania. 

Z toho teda vyplýva, že strelnice neboli budované na takú vysokú frekvenciu strelcov, ako 

tomu je v súčasnosti. Preto by malo byť v záujme každého vlastníka strelnice, v našom 

prípade SPZ, postarať sa o inováciu a vylepšenie streleckých podmienok pre strelcov. Vo 

veľa prípadoch však hrajú hlavnú úlohu financie, ktorých je v dnešnej dobe málo. 

V tejto práci som sa snažil komplexne zhrnúť problematiku bezpečnosti pri streľbe 

na vonkajšej strelnici a zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť na 

strelnici, bezpečnosť strelcov a bezpečnosť divákov, boli moderné a finančne nie až tak 

náročné. Podľa môjho názoru je strelnica miestom, kde sa veľa ľudí príde odreagovať, 

zabaviť sa, zastrieľať si a podľa toho by im mala byť aj poskytnutá bezpečnosť a určitý 

komfort.   
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