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Anotace 

Janů, E. Bezpečnostní studie balistických rizik na střelnici Dolany u Olomouce: Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2015, 35 s. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení bezpečného pouţívání zbraní a střeliva 

v objektu venkovní sportovní střelnice a na vymezení různých bezpečnostně balistických 

rizik. V první části je uvedeno právní, technické a teoretické vymezení uţívání střelných 

zbraní na venkovních střelnicích. V druhé části jsou obecná zjištění aplikována na 

konkrétní venkovní střelnici, která se nachází v Dolanech u Olomouce, včetně uvedení 

jednotlivých bezpečnostně balistických rizik při jejím provozu, s navrţením moţných 

inovativních řešení ke zlepšení balistické bezpečnosti. V závěru jsou analyzována největší 

rizika při provozu venkovní střelnice. 
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Annotation 

Janů, E. Safety studies of ballistic risks at the shooting range Dolany at Olomouc: Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2015, 35 p. 

 

 Bachelor thesis is focused on assessing the safe use of firearms and ammunition in 

the unit of outdoor shooting range and on the definition of various security and ballistic 

risks. First part describes the legal, technical and theoretical definition in the use of 

firearms at outdoor shooting ranges. In the second part the general findings are applied to a 

specific outdoor shooting range, located in Dolany at Olomouc, including the particular 

safety of ballistic risks in its working, with the proposing of possible innovative solutions 

to improve the ballistic safety. In conclusion are analyzed the greatest risks at the working 

outdoor shooting range. 
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Úvod 

 

Při úvaze, jaké si zvolím téma k vypracování své bakalářské práce, sehrálo 

velkou roli mé povolání. Pracuji totiţ jiţ dvacet let jako policistka u Policie České 

republiky a posledních sedm let jsem sluţebně zařazena na odboru sluţby pro zbraně 

a bezpečnostní materiál. Z toho tedy vyplývá, ţe při své pracovní činnosti přicházím 

kaţdodenně do styku s problematikou týkající se zbraní, střeliva, zbrojních průkazů, 

průkazů zbraní, povolování střelnic, povolování k drţení bezpečnostního materiálu 

a podobně. V různých formách se tedy neustále setkávám s problematikou, která je 

upravena zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

Problematika upravená tímto zákonem je velmi rozsáhlá a různorodá. Ve své bakalářské 

práci se chci proto zaměřit jen na část této problematiky, a to konkrétně na podmínky 

stanovené pro schvalování a provozování střelnic.  

Cílem této práce je v první řadě obecné vymezení mnou vybrané problematiky 

v rovině právní a technické, včetně uvedení všech základních právních a technických 

norem. V druhé části pak budou obecná zjištění aplikována na konkrétní venkovní 

střelnici, která se nachází v Dolanech u Olomouce, včetně uvedení jednotlivých 

bezpečnostně balistických rizik při jejím provozu, s navrţením moţných inovativních 

řešení ke zlepšení balistické bezpečnosti. 

V průběhu této práce se budu snaţit nalézt odpověď na otázku, jaká jsou třeba 

provést konkrétní opatření, aby posuzovaná střelnice splňovala balistické podmínky 

stanovené zákonem, a to včetně podmínek dle České technické normy ČSN 39 5401 

k vydání povolení k provozování této střelnice a zda jsou tato opatření ve skutečnosti 

vůbec realizovatelná a proveditelná. V závěru pak provedu analýzu největších moţných 

rizik při provozu venkovní střelnice. 
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1 Právní rámec a technické normy 

 

Před bliţší specifikací právních a technických norem, které jiţ konkrétně definují 

a vymezují podmínky pro výstavbu a projektování střelnic, je na úvod nutné uvést 

v širším pojetí základní právní normy, které oblast zbraní a střeliva specifikují. 

 

1.1  Právní rámec 

Tato kapitola je zaměřena na základní právní předpisy, které komplexně 

upravující problematiku zbraní a střeliva, tedy samozřejmě i oblast týkající se 

problematiky výstavby a projektování střelnic, a současně i jejich schvalování do 

provozu a podmínky následného provozu těchto střelnic.  

 

 Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.1

Oblast zbraní a střeliva je upravena zákonem č. 119/2002 Sb. o zbraních 

a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). V České 

republice se jedná o jediný zákon upravující tuto rozsáhlou a různorodou problematiku. 

Působnost tohoto zákona je specifikována v ustanovení § 1 zákona o zbraních. 

Konkrétně pak toto ustanovení zní:    

„§ 1   

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, 

podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraní nebo střeliva, 

práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo 

tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provádění pyrotechnického 

průzkumu, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon 

státní správy v oblasti zbraní a střeliva, provozování střelnic a provozování a provádění 

pyrotechnického průzkumu.“[1] 
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Jak tedy vyplývá z výše uvedeného ustanovení, jenţ definuje předmět úpravy 

zákona o zbraních, upravuje tento zákon i oblast týkající se střelnic a jejich 

provozování. Jednotlivé pojmy z této oblasti jsou tímto zákonem pak přesně 

definovány. Pojem střelnice je konkrétně vymezen v ustanovení § 52 odstavce 1 zákona 

o zbraních, které zní: „Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené 

v § 7 písm. a) nebo b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou 

střelbu.“[1]   

Ve stručnosti lze uvést, ţe za zbraně, které jsou dle tohoto zákona určeny pro 

bezpečnou střelbu, povaţujeme vojenské samočinné zbraně, palné zbraně nevyrobené 

z kovu, střelná nástrahová zařízení, zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu, 

které spadají do kategorie A. Dále krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, dlouhé 

samonabíjecí zbraně, jejichţ zásobních nebo nábojová schránka mohou pojmout více 

neţ tři náboje, dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkých vývrtem, jejichţ 

délka hlavně je kratší nebo je rovná 600 mm a signální zbraně, které řadíme do 

kategorie B, dále pak jednoranné nebo víceranné zbraně pro střelivo s okrajovým 

zápalem, jejichţ celková délka se rovná nebo je větší neţ 280 mm, rovněţ i plynové 

zbraně, u nichţ kinetická energie střely, která je na ústí hlavně je vyšší neţ 

16 J a dvouranné nebo víceranné opakovací zbraně zkonstruované na principu 

perkusních zámkových systémů, které řadíme do kategorie C a v neposlední řadě 

historické zbraně a zbraně jednoranné nebo dvouranné zkonstruované na principu 

doutnákových, kolečkových, křesadlových a perkusních zámkových systémů, které 

řadíme do kategorie D. [1] 

Smysl tohoto ustanovení spočívá v zájmu státu na bezproblémovém provozu 

zařízení, ve kterém je umoţněno střílet ze zbraní a které reguluje zákon o zbraních. 

Současná právní úprava se vztahuje nejen na střelnice provozované v rámci podnikání, 

tak jak tomu bylo v úpravě starší, ale de facto na všechny střelnice, tedy na střelnice, 

provozující sportovní kluby, myslivecká sdruţení nebo jiné zájmové organizace. 

Předmětné ustanovení se však nevztahuje na střelnice v majetku Armády ČR, Policie 

ČR a dalších bezpečnostních sborů a dále na střelnice, které jsou provozované Českým 

úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.  
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Dále je potřeba uvést, ţe bezpečnost střelby je základní kritérium pro schválení 

nebo naopak neschválení střelnice do provozu, neboť porušení některé zákonem 

stanové podmínky týkající se bezpečnosti střelby můţe vést ke zranění nebo i smrti 

nejen střelce ale i jiné osoby.[1] 

 

 Vyhláška č. 115/2014 Sb. Ministerstva vnitra o provedení některých 1.1.2

ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů 

Současně s nabytím účinnosti novely zákona o zbraních ke dni 1. července 2014, 

byla vydána také prováděcí vyhláška č. 115/2014 Sb. Ministerstva vnitra o provedení 

některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 115/2014 Sb.“). Smyslem této vyhlášky je mimo jiné sjednocení 

provozních řádů střelnic a tím zvýšení bezpečnosti jejich provozu. Vyhláška 

č. 115/2014 Sb. konkrétně stanovuje poţadavky technického provedení fotografie, dále 

stanovuje poţadavky týkající se obsahové náplně jak teoretické, tak i praktické části 

zkoušky, jejíţ předmětem je odborné posouzení způsobilosti osoby, která ţádá o vydání 

zbrojního průkazu a jejího vyhodnocení, včetně stanovení výše odměny zkušebního 

komisaře. Upravuje současně i zkoušky zkušebního komisaře a osoby, která ţádá 

o vydání zbrojního průkazu skupiny F (skupina F je stanovena k provádění 

pyrotechnického průzkumu) a dále stanovuje poţadavky týkající se způsobu vydání 

průkazu určeného pro zkušebního komisaře a téţ osoby ţádající o vydání zbrojního 

průkazu skupiny F. Dále upravuje poţadavky na zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu 

přepravy, povinné obsahové náleţitosti provozního řádu střelnice, způsob vedení 

evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení 

cvičných střeleb, způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice 

a výbušnin a vzory průkazů, ţádostí, přihlášek, osvědčení, oznámení a předepsaný 

elektronický formulář.  

Vyhláška č. 115/2014 Sb. v ustanovení § 27 odstavci 1 vymezuje náleţitosti 

provozního řádu střelnice, přičemţ dané ustanovení zní následovně: 

„§ 27  

 (1) Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou  
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a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje 

identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,  

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na 

kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,  

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,  

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,  

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu 

určitou,  

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, 

a pravidla evidence osob využívajících střelnici,  

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného 

správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména 

a příjmení a název střelnice,  

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména 

provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,  

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby 

a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,  

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva 

a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného 

ke střelbě,  

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální 

i maximální dálky střelby,  

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní 

a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob 

v prostoru střelnice,  

m) postup při vzniku mimořádných událostí a  

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího 

provozu.“ [9] 

 

 Vyhláška č. 493/2002 Sb., Ministerstva zdravotnictví o posuzování 1.1.3

zdravotní způsobilosti k vydávání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu 

lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 493/2002 Sb., Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní 

způsobilosti k vydávání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první 

pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 493/2002 Sb.“), je prováděcím předpisem vztahující se k zákonu o zbraních v oblasti 

zdravotní způsobilosti a rovněţ také stanovuje obsah lékárničky na střelnici.  
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Tato vyhláška tedy definuje zdravotní způsobilost, kterou musí ţadatele o vydání 

zbrojního průkazu a rovněţ i stávající drţitele zbrojního průkazu splňovat. Zdravotní 

způsobilost je totiţ dle zákona o zbraních jednou z podmínek, kterou musí osoba splnit, 

aby mohla být drţitelem zbrojního průkazu a zbraně. Současně tato vyhláška obsahuje 

ve své příloze souhrn všech nemocí, které jakýmkoliv způsobem omezují či přímo 

vylučují vydání zbrojního průkazu nebo prodlouţení jeho platnosti u stávajícího 

drţitele, a to v případě nesplnění podmínek této zdravotní způsobilosti.  

Vyhláška č. 493/2002 Sb. jak jiţ ze samotného názvu vyplývá, definuje ve své 

příloze, co konkrétně musí lékárnička první pomoci, která dle zákona o zbraních musí 

být umístěna na střelnici, obsahovat. [10] 

 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 1.1.4

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Předmětem úpravy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně veřejného zdraví“), jsou jednotlivá práva i povinnosti nejen fyzických ale 

také i právnických osob týkají se ochrany veřejného zdraví a také podpory veřejného 

zdraví. Dále tento zákon stanovuje jednotlivé orgány, které působí v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, včetně vymezení jejich pravomoci a působnosti. Zákon o ochraně 

veřejného zdraví vymezuje úkoly i pro jiné orgány veřejné správy, které působí 

v oblasti zaměřené na hodnocení a sniţování hluku, a to z pohledu dlouhodobého 

průměrného hlukového zatíţení na ţivotní prostředí. [11]  

Ustanovení § 30 odstavci 2 a odstavci 3 zákona o ochraně veřejného zdraví pod 

označením hluk a vibrace hraje důleţitou roli při posuzování střelnic z hlediska splnění 

akustických poţadavků. Při tomto procesu je posuzován hluk z provozu stacionárních 

zdrojů hluku vzhledem k chráněným prostorům, které jsou konkrétně vymezeny ve výše 

uvedeném ustanovení § 30 odstavci 2 a odstavci 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.  

 

 



  

14 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 1.1.5

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“) 

konkrétně upravuje hygienické limity stanovené pro hluk a vibrace na jednotlivých 

typech pracovišť, ať venkovních nebo vnitřních, včetně určení způsobu jak tento hluk 

a vibrace zjišťovat a hodnotit s ohledem na denní nebo noční dobu. Současně stanovuje 

i minimální rozsah opatření směřujících k ochraně zdraví zaměstnance. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se blíţe zabývá 

specifikací hluku v různých formách a současně i uvádí hygienické limity pro hluk 

a vibrace určené pro denní a samozřejmě i noční dobu, včetně výpočtu této hladiny 

hluku. Při posuzování střelnic z hlediska splnění akustických poţadavků se mimo jiné 

vychází i z ustanovení § 12 odstavce 3 tohoto nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které 

upravuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb 

a v chráněném venkovním prostoru. [12] 

 

1.2  Technické normy 

Technickou normou, která stanoví podmínky pro projektování a výstavbu střelnic 

na území ČR je Česká technická norma ČSN 39 5401 - Civilní střelné zbraně a střelivo 

– Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně (dále jen „technická norma“). Tato 

technická norma se zabývá dělením střelnic z různých úhlů pohledu. Vymezuje 

jednotlivé druhy střelnic, včetně jejich definování, a dále vymezuje prvky střelnic, 

včetně jejich definic. Současně se tato technická norma zabývá rozdělením střelnic, a to 

podle kategorií, tříd a skupin.  

V neposlední řadě tato technická norma specifikuje poţadavky na řešení střelnic 

podle všeobecných poţadavků, podle bezpečnosti, podle hygieny prostředí, podle 

poţární bezpečnosti a ekologie. Dále řeší dokumentaci střelnic, uvedení střelnic do 

provozu a provoz střelnic. Stejně jako v případě zákona o zbraních, tak ani tato 

technická norma se nevztahuje na střelnice určené pro potřeby armády České republiky 
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nebo veřejných ozbrojených sborů. [13] (Příloha č. 1a první schéma a 1b druhé 

schéma) 

1.2.1 Druhy střelnic – termíny a definice 

Předmětná technická norma nejen uvádí jednotlivé druhy střelnic, ale i tyto 

jednotlivé druhy střelnic konkrétně definuje. Střelnice tedy dle této technické normy 

můţeme dělit z hlediska stavebního řešení, podle moţného úniku střel, podle pouţitých 

zbraní a střeliva, podle pouţitých střel, podle dálky střelby, podle rozsahu dálky střelby, 

podle způsobu změny dálky střelby, podle doby trvání provozu, podle přístupu 

veřejnosti, u veřejných střelnic podle způsobu provozování a podle účelu. Součástí 

technické normy je kombinační tabulka (příloha č. 1 první a druhé schéma), která slouţí 

k základní orientaci, neboť obsahuje všechny teoreticky moţné kombinace dělení 

střelnic podle jednotlivých kritérií. [13]  

 

1.2.2 Prvky střelnic – termíny a definice 

Kromě samotného dělení střelnic se tato technická norma dále zabývá 

i vymezením jednotlivých prvků střelnice. Vzhledem k tomu, ţe tato technická norma 

specifikuje celou řadu částí střelnice, je pro lepší představu moţné uvést několik 

základních prvků, jako je například prostor pro diváky, střeliště, palebná čára, cíl, 

terčové zařízení, terčová linie, záchytné zařízení, dopadiště střel, výstřelný prostor, osa 

střelnice, hlavní směr střelby, krajní směr střelby, ochranná zařízení, ohroţený prostor 

střelnice, střelecký přístřešek, akustický obklad, pojezdová dráha, terčová dráha. [13] 

 

1.2.3 Rozdělení střelnic 

Střelnice dělíme, jak jiţ bylo uvedeno, podle kategorie, podle třídy a podle 

skupiny. Technická norma rozlišuje střelnice na tři základní kategorie, jedná se 

o kategorie A, B, C. Konkrétně jsou pak tyto kategorie definovány jako: 

 kategorie A – střelnice venkovní 

 kategorie B – střelnice tunelová 

 kategorie C – střelnice kombinovaná 
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Dalším kritériem, podle kterého se jednotlivé střelnice dělí, jsou třídy. Dělení 

střelnice podle třídy, znamená, ţe určují, pro jaké účely střelnice slouţí, konkrétně jestli 

jsou určeny pro podnikání nebo pro soukromé účely. Z tohoto pohledu tedy střelnice 

dělíme na: 

 třída 1 – střelnice veřejná, nekomerční, sportovní (jde o střelnici, která je přístupná 

veřejnosti nebo jen určité skupině osob, nejde o podnikatelskou činnost a je určena 

pro sportovní střelbu) 

 třída 2 – střelnice veřejná, komerční, s pevně stanovenou dálkou střelby, určená pro 

střelbu z místa ze střeleckých stanovišť, které jsou umístěny v jednotlivých 

oddělených střeleckých boxech (jde o střelnici k podnikatelským účelům) 

 třída 3 – střelnice veřejná, komerční, s proměnlivou dálkou střelby, určená pro 

střelbu za střeleckých stanovišť umístěných v libovolném místě výstřelného 

prostoru (jde o střelnici k podnikatelským účelům) 

 třída 4 – střelnice neveřejná (jde o střelnici, kam nemá veřejnost přístup a slouţí 

pouze pro soukromé účely majitele) 

Posledním kritériem je dělení střelnic podle skupin, přičemţ rozhodující je 

v tomto ohledu druh zbraní, které se na střelnici pouţívají (krátké či dlouhé palné 

zbraně, plynové zbraně, maloráţky anebo brokovnice). Z tohoto pohledu se tedy tyto 

střelnice rozdělují na: 

 skupina K – střelnice pro kulové zbraně (střelnice pro krátké palné zbraně, střelnice 

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

přičemţ záleţí na tom, jaké zbraně se budou moci pouţívat – krátké palné zbraně 

jsou takové palné zbraně, kde délka hlavně nepřesahuje 300 mm anebo kde celková 

délka nepřesahuje 600 mm; dlouhé palné zbraně jsou palné zbraně takové, které 

nejsou krátké zbraně; maloráţky jsou dlouhé palné zbraně pro náboj s okrajovým 

zápalem; plynové zbraně jsou střelné zbraně, u kterých je funkce odvozena od 

okamţitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu  

 skupina H – střelnice pro brokovnice (střelnice pro střelbu na asfaltové a pohyblivé 

terče). [13] [2] 
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Venkovní střelnice 

Vzhledem k tomu, ţe tato bakalářská práce se zabývá venkovní střelnicí, je nutné 

uvést její základní prvky, které jsou znázorněny v příloze č. 3.  

Prostor pro diváky je umístěn před střelištěm, aby byla dostatečně ochráněna 

bezpečnost diváků. Střeliště je část střelnice, odkud je vedena střelba a která je 

vymezená plochou střeleckých stanovišť a plochou prostoru, jenţ je určen pro střelce 

a rovněţ i oprávněné osoby. Tento prostor určený pro střelce a osoby oprávněné je 

taková část střelnice, která je během střelby přístupná pouze střelcům a osobám, které se 

účastní střelby podle obecně závazných předpisů (např. rozhodčí, trenér, řídící střelby, 

instruktor, správce střelnice atd.). Střelecký stav je část střelnice určená pro střelbu 

jednoho střelce, který zaujímá prostor od střeleckého stanoviště po dopadiště střel 

(konec záchytného prostoru). Střelecké stanoviště je určené místo, které je ohraničené 

bočními ochrannými zástěnami. Palebná čára je hranice oddělující střelecká stanoviště 

od výstřelového prostoru, přičemţ její délka je dána vzdáleností mezi krajními 

střeleckými stanovišti. Terč je cíl, na který je vedena mířená střelba a který slouţí 

k vyhodnocování zásahů. Terčové zařízení je zařízení slouţící k uchycení terčů. 

Terčová linie je linie umístění terčů, a je dána přesnou vzdáleností terčů nebo cílů od 

palebné čáry. Na střelnici můţe být podle druhu cvičení nebo střelecké disciplíny 

vymezena jedna nebo více terčových linií. Záchytná zařízení jsou zařízení umístěná na 

dopadišti střel, do kterých směřuje mířená střelba po průchodu cílem nebo jeho 

bezprostředním okolím. Toto zařízení bezpečně zachycuje nebo zneškodňuje dopadající 

střely, přičemţ záchytná zařízení mohou být pohyblivá nebo destrukční. Dopadiště střel 

je plocha v záchytném prostoru, na kterou dopadají mířené střely vystřelené směrem 

k cílům. Výstřelný prostor je prostor mezi palebnou čárou a dopadištěm střel. Cílový 

prostor je prostor ve výstřelném prostoru, kde se umisťují cíle a terče. Záchytný prostor 

je prostor ve výstřelném prostoru, kde se umisťují záchytná zařízení.[13] 
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2 Návrh kulové střelnice Dolany u Olomouce 

 

Předchozí kapitola byla zaměřena na střelnice a pouţití střelnic v obecné rovině, 

přičemţ v této kapitole bude jiţ specifikována konkrétní kulová střelnice, a to v obci 

Dolany u Olomouce. Majitelem této střelnice je Myslivecký spolek Dolany 

u Olomouce. Ţadatel o povolení k provozování střelnice, v tomto případě zmíněný 

Myslivecký spolek Dolany u Olomouce, je stejně jako kaţdý jiný ţadatel povinen 

vyhovět liteře zákona a postupovat v souladu se zákonem o zbraních, konkrétně 

v souladu s ustanovením § 52, které zní: 

„§ 52 

Provozování střelnic 

(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo 

b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu. 

(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, 

jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze 

tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva. 

(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být 

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele, 

b) místo, kde má být střelnice provozována, 

c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice, 

d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a 

e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování 

střelnice na dobu neurčitou. 

(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit 

a) kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li 

potřebné podle zvláštního právního předpisu,
19

) 

b) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, obsahující zejména 

situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a 

vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení, 

c) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán, 

d) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-

li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby. 

(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování 

střelnice opatří výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k 

podnikatelským účelům. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119#f2302054
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(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, 

nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v 

rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice. 

(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice stanoví prováděcí právní 

předpis.“[1] 

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, ţadatel o povolení k provozu střelnice je 

mimo jiné povinen předloţit provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, 

který musí obsahovat zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků 

k zajištění bezpečnosti při střelbě. Tento provozní řád, jak jej vyţaduje zákon, byl 

v tomto případě předloţen současně se znaleckým posudkem. Jedná se konkrétně 

o znalecké ověření provozního řádu a situačního nákresu střelnice podle zákona 

o zbraních.  V tomto znaleckém posudku, který zpracoval znalec v oboru ekonomika, 

kriminalistika a balistika zbraní a munice, je detailně rozveden návrh celé kulové 

střelnice Dolany u Olomouce. 

 

2.1   Místo střelnice 

Neoplocený areál veřejné sportovní střelnice leţí v terénním zářezu o šířce cca 25 

metrů a délce cca 160 metrů, obklopeném ze západní, severní a východní strany 

terénními bezpečnostními valy o výšce 6 metrů aţ 12 metrů nad úrovní rovinatého 

terénu v prostoru kulové střelnice. Terénní bezpečnostní val vedený podél západní 

strany kulové střelnice dosahuje v místě střeleckého přístřešku výšky cca 6 metrů a se 

vzdáleností od střeleckého přístřešku roste aţ na výšku cca 10 metrů, v prostoru za 

terčovou linií 80 metrů dosahuje výšky aţ 12 metrů. Terénní bezpečnostní val vedený 

podél východní strany kulové střelnice identicky dosahuje výšky 6 metrů aţ 10 metrů 

nad úrovní terénu kulové střelce. 

Okolní terén v lokalitě obecně stoupá v severovýchodním směru. Na terénním 

zlomu na západní straně střelnice jsou situovány polní plochy, na terénním zlomu na 

severní straně střelnice jsou částečně zalesněné a částečně nezalesněné nevyuţité 

plochy, na terénní hraně podél západní strany střelnice je vedena místní komunikace. 

Chráněná obecní zástavba je situována v jiţním a jihovýchodním směru. Na dně zářezu 

je na jiţním okraji prostoru kulového střeliště zřízena jednoduchá dřevostavba 

střeleckého přístřešku s výklopnými čelními clonami, ve kterém je moţné vybudovat aţ 
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6 střeleckých stavů pro střelbu z kulových zbraní z pevné palebné čáry ve dvou 

terčových liniích, a to ve vzdálenosti 50 metrů a 80 metrů od střelecké linie. Směr 

střelby je v azimutu cca 5˚. 

Na střelišti je moţné vést střelbu vstoje, vkleče, vsedě a vleţe z dlouhých 

kulových zbraní a vstoje z krátkých kulových zbraní. Na střelnici je dále moţné 

provádět nastřelování dlouhých kulových zbraní, a to loveckých pušek na vzdálenost do 

80 m. Výstřelný prostor střelnice je po třech stranách uzavřen ochrannými 

bezpečnostními valy, na patě zadního ochranného bezpečnostního valu je umístěno 

záchytné zařízení. Viz obrázek č. 1 a 2.  

   

   

Obrázek č. 1  Vchod na střelnici Dolany u Olomouce [vlastní zdroj] 

 

           

 

 

 

 

 

 

     

Obrázek č. 2  Čelní pohled na terčovou linii střelnice ze střeleckého postu [vlastní zdroj] 
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Střelecká stanoviště jsou opatřena výklopnými čelními clonami. Clony je moţné 

nastavit pro střelbu vstoje i pro střelbu vleţe tak, aby nebylo moţné přestřelit ochranná 

zařízení střelnice. Soustava balistických clon zabraňuje výstřelu mimo areál střelnice. 

Viz obrázek č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3  Čelní pohled na střelecká stanoviště s výklopnými clonami [vlastní zdroj] 

  

Prostor ohroţený střelbou je správně zakreslen v situačním nákresu střelnice a je 

balistickými ochrannými prvky omezen na vnitřní areál střelnice mezi ochrannými 

bezpečnostními valy.[7] 

 

2.2   Určení druhu a klasifikace střelnice 

K určení druhu a klasifikace střelnice vycházel znalec ve znaleckém posudku 

z osobní prohlídky objektu, přičemţ dospěl k závěru, ţe v souladu s ČSN 39 5401 se 

jedná podle stavebního řešení o střelnici venkovní, podle moţného úniku střel o střelnici 

krytou, podle pouţitých zbraní o střelnici pro krátké a dlouhé palné zbraně, podle 

pouţitých střel o střelnici pro bezplášťové i plášťové střely, podle délky střelby 

o střelnici pro střelbu na délky do 100 metrů a podle rozsahu délky střelby o střelnici 

s pevně danými dálkami střelby. 
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Dále znalec určil podle doby trvání provozu, ţe se jedná o střelnici stálou, podle 

přístupu veřejnosti o střelnici veřejnou, podle způsobu provozování o střelnici 

nekomerční, podle účelu o střelnici výcvikovou a sportovní, podle kategorie o střelnici 

kategorie A (střelnice venkovní), podle třídy o střelnici třídy 1 (střelnice veřejná, 

nekomerční, sportovní), podle skupiny o střelnici skupiny K a H (střelnice pro kulové 

zbraně, maloráţky, plynové zbraně a brokovnice). [14] 

 

2.3   Provozní řád střelnice 

Součástí kaţdého znaleckého posudku musí být provozní řád, bez kterého se na 

střelnici nesmí provozovat střelba. V tomto provozním řádě je blíţe specifikována 

střelnice, například je zde uvedeno pro jaké zbraně je povolena, jaký je povolený 

způsob střelby, dále jsou zde stanoveny oprávněné a odpovědné osoby na střelnici, 

dokumentace, která musí být vedena na střelnici a střelecký řád, jenţ musí být v souladu 

se zákonem o zbraních. 

 

2.3.1 Povolené zbraně, ráže, výkon a střelivo  

Na střelnici v Dolanech u Olomouce, po jejím schválení by měla být povolena 

střelba z těchto zbraní: 

 krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) jejichţ maximální ráţe nepřesáhne 

.50 kalibrů, náboji s jednotnou střelou  (max. úsťová energie střely = 1800 J) 

 maloráţek ráţe .22 LR, náboji s jednotnou střelou standardního balistického 

výkonu, 

 brokovnic do ráţe 12, náboji s hromadnou střelou (broky o velikosti max. 3 mm), 

náboji s jednotnou střelou, popř. neletálními náboji s pryţovou nebo plastovou 

střelou (s jednotnou i hromadnou střelou), 

 dlouhých kulových zbraní, jejichţ max. ráţe nepřesáhne 9,3 mm a náboji 

s balistickým výkonem střelou  (max. úsťová energie střely = 1800 J). 

 historických zbraní – v ráţi bez omezení. [14] 
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2.3.2 Povolené způsoby střelby 

Střelba z krátkých zbraní je dovolena jako klidová, mířená z pevných palebných 

stanovišť na vzdálenost do 50 m, z místa vstoje, na pevné papírové terče přichycené na 

dřevěném nebo kovovém rámu, nebo na kovové sklopné terče. Terče jsou umístěny 

u paty záchytného bezpečnostního valu, nebo ve výstřelném prostoru ve vzdálenosti 

min. 20 m od základní čáry. Na kovové terče nebo terče přichycené na kovových 

rámech lze vést střelbu ze vzdálenosti min. 20 m. 

Střelba z maloráţek je dovolena jen z pevných palebných stanovišť, z místa 

vstoje, v kleče nebo vleţe, popř. vsedě s oporou, na pevné papírové nebo kovové terče 

umístěné u paty čelního bezpečnostního valu. 

Střelba z dlouhých kulových zbraní náboji pro krátké zbraně je dovolena ze 

základní palebné čáry ve střeleckém přístřešku na vzdálenost do 80 m. Střelbu vkleče 

a vsedě je moţné provádět pouze za pouţití výklopné clony nastavené tak, aby nebylo 

moţné přestřelit zadní ochranný bezpečnostní val. Střelba je vedená na pevné 

standardní papírové terče, nebo na kovové sklopné terče umístěné u paty čelního 

bezpečnostního valu; střelbu z dlouhých kulových zbraní s balistickým výkonem v 

rozsahu od 800 J do 3800 J. Na střelnici je povoleno nastřelování dlouhých kulových 

zbraní, a to především loveckých pušek na vzdálenost do 80 m z palebné čáry ve 

střeleckém přístřešku vsedě. 

Střelba z historických zbraní předovek je dovolena pouze jako klidová mířená, 

vstoje za stejných podmínek jako mířená střelba z krátkých zbraní. 

Klidová mířená střelba je z jednotlivých druhů zbraní vedena v souladu s běţnými 

zvyklostmi a pravidly pro klidovou střelbu z místa či krátkých zastávek. Na určitý terč 

můţe vést střelbu pouze jeden střelec, přičemţ záměrná musí být rovnoběţná 

s podélnou osou střelnice a musí procházet záchytným bezpečnostním valem. Mířená 

střelba na kratší vzdálenost neţ 10 metrů není dovolena. Není dovoleno současné vedení 

střelby z pevné palebné čáry pod přístřeškem a střelby z otevřeného prostoru. 

Pouţité terče mohou být papírové, lepenkové, asfaltové nebo kovové. Na kovové 

terče s tlustostěnnými plochami nebo rámy, které jsou odolné proti proniku 
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pouţívaných střel, je dovoleno vést střelbu jen v případě, jsou-li umístěny u paty 

čelního záchytného bezpečnostního valu. [8] 

 

2.3.3 Ohrožené prostory střelnice 

Výstřelný prostor je ohroţený prostor střelby střelnice a je do něj v průběhu 

střelby vstup přísně zakázán. Je vymezen horní hranou zemních bezpečnostních valů 

obklopujících střelnici. Výstřelný prostor střelnice je vţdy mezi palebnou čarou 

a ochrannými bezpečnostními valy v celém rozsahu šířky a délky střelnice. Střelba 

můţe být vedena pouze do sektoru střelby, vymezeného vytyčkami sektoru střelby. [14] 

 

2.3.4 Výstražné a informační prvky 

U vchodu do střelnice je po celou dobu střelby vyvěšen výstraţný červený prapor, 

viditelný z celého ohroţeného prostoru. V průběhu střelby je ohroţený prostor sledován 

z místa řídícího střelby.[14] 

 

2.3.5 Na střelnici je zakázáno 

Na střelnici je zakázáno mířit zbraní na osoby přítomné na střelnici, a to jak 

nabitou i zajištěnou zbraní, tak i nenabitou zbraní. V průběhu střelby se nesmí vstupovat 

do ohroţeného prostoru vyznačeného v situačním nákresu. Dále je zakázáno pouţívat 

zbraně, které nejsou ověřené českou státní zkušebnou pro zbraně a střelivo, s neplatnou 

tormentační značkou, a dále jakkoliv poškozené zbraně. Rovněţ tak pouţívat střelivo 

zakázané, poškozené, zápalné, průbojné, svítící nebo střelivo s prošlou ţivotností, anebo 

pouţívat střelivo s vyšším výkonem, neţ je uvedeno v kapitole 2.3.  

Nekázeň při střelbě, hrubé chyby zamíření, zejména záměna zbraní a střeliva, jsou 

povaţovány v duchu ČSN 39 5401 za závaţné a hrubé porušení pravidel střelby 

a provinilá osoba musí být neprodleně vykázána ze střelnice. Za hrudou chybu zamíření 

je pak povaţováno zamíření nabité zbraně, při kterém se osa hlavně vychýlí 

z povoleného sektoru střelby o vice neţ 30˚. [14] 
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2.4   Osoby odpovědné za provoz střelnice 

Za bezpečný provoz na střelnici odpovídá správce střelnice. Správce střelnice je na 

základě zákona o zbraních ustanoven provozovatelem střelnice a jeho jmenování 

ohlášeno příslušnému Odboru sluţby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR. 

V případě nutnosti zajištění stálého dohledu nad více střelci bez zbrojního průkazu musí 

být zajištěn potřebný počet instruktorů podle § 59 zákona. V případě sportovních 

soutěţí, kdy je na střelnici přítomno více neţ 5 osob, stejně jako při zkoušce odborné 

způsobilosti, není moţné spojovat funkci řídícího střelby a správce střelnice. [14] 

 

2.4.1 Správce střelnice 

Pojem správce střelnice konkrétně vymezuje ustanovení § 55 odstavce 1 zákona 

o zbraních, které zní: „Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz 

střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky 

držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E“. [1] 

Správce střelnice je povinen při výkonu funkce nosit viditelně označení správce 

střelnice stanovené provozním řádem střelnice, zajistit přístupnost provozního řádu 

střelnice, zajistit dodrţování provozního řádu a ostrahu střelnice, zajistit, aby střelbu na 

střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, zastavit střelbu na střelnici 

v případě ohroţení ţivota, zdraví a majetku a oznámit bez zbytečného odkladu útvaru 

policie zranění anebo usmrcení osoby, které bylo způsobeno na střelnici při střelbě 

anebo při manipulaci se zbraní. Dále musí být uveden způsob, jakým bude označen 

správce střelnice, přičemţ můţe jít o rukávovou pásku, viditelný odznak či nášivku na 

oděvu nebo čepici s uvedeným názvem.[14][1] 

 

2.4.2 Řídící střelby 

Řídící střelby je jmenován provozovatelem střelnice, a pokud není jmenován, plní 

jeho funkci správce střelnice. Řídící střelby odpovídá za dodrţování bezpečnosti na 

střelnici při střelbě. Při výkonu své funkce se řídí provozním řádem střelnice, předaným 

mu správcem střelnice. Převzetí provozního řádu a svých povinností stvrzuje podpisem 

v provozní knize střelnice. Zapsání řídícího střelby do provozní knihy střelnice, stvrzené 
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podpisem provozovatele střelnice, je povaţováno za jeho jmenování do funkce. Řídící 

střelby je povinen být vţdy osobně přítomen střelbě a řídí přípravu, průběh a ukončení 

střelby. Své funkční povinnosti přebírá řídící střelby na pokyn správce střelnice 

k zahájení střelby. Po ukončení střeleb oznámí řídící střeleb správci střelnice ukončení 

střeleb a seznámení ho s jejich průběhem. Za výkon funkce řídícího střelby je 

odpovědný správce střelnice.[14] 

 

2.4.3 Instruktor střelby 

Instruktory střelby v případě potřeby jmenuje provozovatel střelnice, zvláště pak 

při výcviku ve střelbě. Nejsou-li instruktoři střelby jmenováni, funkci plní řídící střelby. 

Za výkon funkce instruktora střelby je odpovědný řídící střelby. Instruktor střelby 

podléhá řídícímu střelby a odpovídá za dodrţování provozního řádu střelnice na jemu 

svěřeném úseku. Instruktor střelby je povinen být osobně přítomen na úseku střelby, 

nebo střeleckém stanovišti, jehoţ řízení mu podléhá. Za jmenování instruktorů střelby je 

povaţován jejich zápis do provozní knihy střelnice, podepsaný provozovatelem. 

Při střelbě osoby, která není drţitelem zbrojního průkazu, musí být zajištěna 

přítomnost odpovědné osoby starší 21 let (instruktora), jenţ je drţitelem zbrojního 

průkazu příslušné skupiny, přebírá odpovědnost za střílející osobu a zajistí bezpečnou 

manipulaci se zbraní a střelivem v souladu se zákonem o zbraních a střelivu.[14] 

 

2.5   Dokumentace vedená na střelnici 

Při střelbě na střelnici je povinen správce střelnice vést podle České technické 

normy ČSN 39 5401 příslušnou dokumentaci, konkrétně se jedná o provozní knihu 

střelnice a knihu vstupu na střelnici. 

 

2.5.1 Provozní kniha střelnice 

Provozní kniha střelnice slouţí k evidenci záznamů o průběhu střeleb, záznamů 

o technickém stavu střelnice, nebo jeho kontrolách. Provozní knihu vede provozovatel 

a záznamy do ní jsou oprávněni provádět jen provozovatel střelnice, správce střelnice 
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a kontrolní orgány jim nadřízené. Do provozní knihy střelnice se provádí záznamy 

o změně technického stavu střelnice, záznamy o údrţbě a opravách zařízení střelnice, 

záznamy o zjištěných nedostatcích a lhůty k jejich odstranění a záznamy o běţném 

provozu střelnice. Řídící střelby do provozní knihy zaznamená dobu zahájení 

a ukončení střelby a případné technické závady zjištěné v průběhu střelby. Osoba 

oprávněná provádí zápisy o uloţených oprávněních a o odstranění nedostatků zjištěných 

kontrolními orgány. Kontrolní orgány do provozní knihy střelnice provádí záznamy 

o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a opatřeních uloţených k jejich 

odstranění. [14] 

 

2.5.2 Kniha vstupu na střelnici 

Kniha vstupu na střelnici slouţí k evidenci osob vstupujících na střelnici 

v průběhu střelby. Kaţdý střílející nebo návštěvník střelnice je zapsán do knihy vstupu 

na střelnici podle předpisu v záhlaví knihy. Správnost uvedených údajů stvrzuje střelec 

svým podpisem. Svým podpisem v knize vstupu na střelnici střelec současně potvrzuje 

seznámení se s provozním řádem střelnice a zavazuje se k jeho dodrţování. Do knihy 

vstupu na střelnici se uvede nejméně datum vstupu, jméno a příjmení střílejícího, číslo 

dokladu totoţnosti (OP nebo pas) a podpis.[14] 

 

2.6  Střelecký řád střelnice 

Nedílnou součástí provozního řádu je střelecký řád, který upravuje všeobecné 

bezpečnostní pokyny střelnice, provozní dobu střelnice, vstup na střelnici, prostor 

střelišť, bezpečnostní pravidla střelnice a metodiku průběhu střeleb. 

 

2.6.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Povinností kaţdého návštěvníka střelnice je dbát zvýšené opatrnosti při pobytu 

v celém areálu střelnice, seznámit se s tímto provozním řádem a bezpodmínečně jej 

dodrţovat. Dále je povinen dodrţovat pokyny správce střelnice. Pokud je nějaký 

návštěvník vykázán funkcionářem střelnice za porušení provozního řádu, musí tak 

učinit bezodkladně. Povinnosti střelců jsou dány provozním řádem, který musí všichni 
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dodrţovat. Kaţdý střelec je osobně zodpovědný za bezpečnou manipulaci se svojí nebo 

zapůjčenou zbraní a střelivem. Střelci při vstupu na střelnici jsou povinni mít při 

příchodu a odchodu ze střelnice zbraň nenabitou. Všichni vstupující do areálu střelnice 

musí být seznámeni se zákazem vstupu do ohroţeného prostoru střelnice v průběhu 

střelby. Kaţdý účastník střeleb se jich účastní na vlastní nebezpečí. [4] 

Střelnice je vybavena lékárničkou s prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a základními protipoţárními prostředky. Tyto prostředky jsou umístěny na viditelném 

místě a zakresleny v  situačním nákresu střelnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4  Lékárnička PP a protipoţární prostředky  

[vlastní zdroj] 

 

2.6.2 Zdravotní prohlídka 

K provozování sportovní střelby je zdravotní způsobilost u drţitelů zbrojních 

průkazů dána platným zbrojním průkazem. Střelci, kteří nejsou drţiteli zbrojního 

průkazu, musí mít osvědčení zdravotní způsobilosti, které není starší více neţ pět let. 

Střelec osvědčuje trvání své zdravotní způsobilost ke sportovní střelbě mezi lékařskými 

prohlídkami podpisem do knihy vstupu na střelnici. 

 

2.6.3 Provozní doba a vstup na střelnici 

Provozní doba střelnice je stanovena provozovatelem střelnice individuálně, 

provádět změny můţe dle svého uváţení. Vstup na střelnici je moţný pouze v stanovené 
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provozní době, nebo po dohodě se správcem střelnice. Vstup na střelnici je moţný 

pouze v doprovodu správce střelnice nebo řídícího střelby. 

 

2.6.4 Ochranná opatření - ochrana sluchu a zraku 

Všichni střelci a ostatní osoby v bezprostřední blízkosti palebné čáry jsou povinni 

pouţívat tlumící zátky, mušlové chrániče nebo podobnou ochranu sluchu. Všichni 

funkcionáři závodu, kteří se musí pohybovat v blízkosti palebné čáry během střelby, 

musí být vybaveni ochrannou sluchu. Střelcům se nepovoluje jakýkoli typ ochrany 

sluchu se zabudovaným přijímacím zařízením. Všichni střelci musí nosit při střelbě 

brýle z netříštivého skla nebo podobnou ochranu zraku. Při střelbě na kovové siluety 

jsou ochranné brýle povinné.  

 

2.6.5 Prostor střelišť 

Vstup do střeliště je povolen pouze střelcům a oprávněnému doprovodu. Správce 

střelnice stanoví postup střelby, také vstup na střeliště je pouze s jeho souhlasem. Pobyt 

na střeleckém stanovišti v průběhu střeleb je povolen pouze střelci, který bezprostředně 

provádí střelbu a jeho doprovodu. Povinností kaţdého je chovat se v prostoru střeliště 

tak, aby neohrozil a neomezil ostatní přítomné osoby.[7] 

 

2.6.6 Střelba na sucho (při soutěžích) 

Míní se tím uvolnění nataţeného spoušťového mechanismu nenabité zbraně nebo 

uvolnění spoušťového mechanismu vzduchem nebo plynem plněné zbraně se zařízením, 

které dovolí manipulaci se spouští bez uvolnění hnací náplně (vzduch nebo plyn). 

Střelbu nasucho lze provádět jen na palebné čáře nebo na vyhrazeném místě v rámci 

přípravy vyhlášené rozhodčím na střelišti a pouze s jeho svolením. 

 

2.6.7 Příprava střelnice ke střelbě 

Před zahájením denních střeleb prověří správce střelnice způsobilost objektu ke 

střelbě a zajistí případné odstranění všech zjištěných závad, které brání bezpečnému 
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průběhu střeleb. Pokud zjistí neodstranitelné závady, střelby se nezahájí. Po kontrole 

střelnice a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě vydá povolení k zahájení 

střelby. Před vydání povolení k zahájení střelby uvede do činnosti výstraţná zařízení 

upozorňující provoz na střelnice.[14] 

 

2.6.8 Příprava střelby a střelba samotná 

Střelec, který na střelnici bude střílet z vlastní zbraně nebo zbraní, ohlásí správci 

střelnice z jaké zbraně a jakým střelivem bude střílet a předloţí je ke kontrole. Řídícímu 

střelby současně předloţí svůj průkaz totoţnosti, zbrojní průkaz, průkaz nebo průkazy 

zbraně nebo zbraní ze které nebo kterých bude střílet. Pokud bude střílet ze zbraně 

zapůjčené, převezme zbraň od správce střelnice v souladu s výpůjčním řádem. Správce 

střelnice zapíše střelce do knihy vstupu na střelnici a nechá jej od střelce vlastnoručně 

podepsat. Správce střelnice po zápisu do knihy vstupu na střelnici poskytne střelci 

k prostudování provozní řád, stanoví časový plán a reţim střelby. Střelec se na pokyn 

správce střelnice odebere na střelecké stanoviště a připraví se ke střelbě. Pokud není 

střelec drţitelem zbrojního průkazu, můţe vstoupit do prostoru střelišť pouze 

v doprovodu instruktora střelby. 

Příprava zbraně ke střelbě a ošetření po střelbě, se provádí pouze na určeném 

střeleckém stanovišti. Po ukončení přípravy ke střelbě střelec zahájí střelbu podle 

pokynů správce střelnice, popřípadě zahájí individuální střelbu, má-li k ní souhlas 

řídícího střelby. Jakákoliv manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště je zakázána, 

s výjimkou předloţení nenabité zbraně ke kontrole správci střelnice v prostoru řídícího 

střelby. 

Na pokyn správce střelnice „ukončit střelbu“ je střelec povinen ihned ukončit 

střelbu, zajistit a odloţit zbraň. Poté vyčká na další pokyny. Na pokyn „k prohlídce 

zbraň“ střelec vyjme ze zbraně zásobník, vyjme náboj z hlavně nebo hlavní a předloţí 

zbraň ke kontrole. Po prohlídce střelec zajistí a odloţí zbraň. Pokud dojde 

k jakémukoliv zranění v průběhu střelby, střelec ukončí ihned střelbu a řídí se pokyny 

správce střelnice. 



  

31 

Objeví-li se v ohroţeném prostoru v průběhu střelby nebo na přístupu 

k ohroţenému prostoru neoprávněná osoba, nebo zvěř, je střelec povinen ihned ukončit 

střelbu do zajištění ohroţeného prostoru. Správce střelnice je oprávněn nepřipustit ke 

střelbě osoby jevící známky poţití alkoholických nápojů nebo psychotropních látek.[8] 

 

2.6.9 Přístup k terčům 

Přístup k terčům je v průběhu střelby přísně zakázán. Pokud se ve výstřelovém 

prostoru pohybuje neoprávněná osoba, je povinen kdokoliv z účastníků střelby vydat 

pokyn „střelbu ukončit“ a tuto skutečnost ohlásit řídícímu střelby. Vstup k terčům je 

povolen pouze po ukončení střelby. Řídící střelby pro přístup k terčům vydá pokyn 

„střelbu ukončit, k prohlídce zbraň“. Osobně zkontroluje, zda jsou všechny zbraně 

vybité. Je-li tato podmínka splněna, vydá pokyn „zbraně odloţit, k terčům“. Zbraně se 

odkládají na předem určená místa, v předem určeném stavu a to podle typu zbraně:  

   pistole: zbraň nenabitá, zajištěná, závěr v přední poloze, zásobník vyjmut, 

   revolver: zbraň nenabitá, zajištěná, buben zaklopen ve zbrani, 

   brokovnice: zbraň nenabitá, zlomená atd. 

Za odloţení krátké kulové zbraně je povaţováno i vloţení nenabité, zajištěné 

zbraně do podpaţního nebo závěsného pouzdra. Po návratu od terčů, prověří osobně 

řídící střelby, ţe se ve výstřelném prostoru nenachází ţádná osoba a povolí pokračování 

ve střelbě.[14] 

 

2.6.10 Zvuková zařízení 

Pouţívat se mohou pouze prostředky tlumící zvuk. Rádia, magnetofony, nebo jiné 

typy zařízení produkující zvuk nebo komunikační systémy jsou zakázány při tréninku 

i při závodech. Trenérům, závodníkům a činovníkům druţstev se zakazuje v prostorách, 

kde probíhají závody, pouţívat mobilní telefony, vysílačky a podobná zařízení. Všechny 

mobilní telefony musí být vypnuté. Při střelbách na otočné terče obsluhuje operátor pod 

kontrolou úsekového rozhodčího otáčecí a časovací zařízení. 
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2.6.11 Oděv pro střelecké disciplíny - všeobecně 

Oděv pouţívaný pro střelbu, ale především pak pro střelecké soutěţe vychází 

z oblečení pro sport a volný čas. Při soutěţích je vhodné, aby pořadatel v propozicích 

stanovil charakter oblečení. Platí zásada, ţe oblečení a obuv musí být takové, aby 

neposkytovalo střelci jakoukoliv výhodu. Obouvat se smějí jen boty, které dosahují ke 

kotníku. Obecně pak platí, ţe všechny části střeleckých oděvů, včetně rukavic musí být 

vyrobeny z materiálů, jenţ zaručují jejich ohebnost a poddajnost, a které působením 

vnějších vlivů nemění svoji fyzikální povahu. Kabát pak musí být schopný pouţití ve 

všech třech polohách (vleţe, vstoje, vkleče).[8]  
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3 Technické zabezpečení a režimové prostředky 

 

Technické prostředky jsou takové, které znemoţňují nebo prodluţují jakýkoliv 

vstup či vniknutí do objektu. Tato technická opatření na střelnici Dolany u Olomouce 

nejsou vůbec vybudována. 

Reţimové prostředky jsou takové, které řeší administrativní a organizační 

uspořádání věcných zájmů v objektech. Jedná se hlavně o kontrolu vstupu a výstupu 

osob do objektu nebo z objektu a nastavení takových opatření, aby byla zajištěna 

bezpečnost na střelnici.  

Takováto opatření na střelnici Dolany u Olomouce jsou splněna jen z části. 

Vstup střeleckého přístřešku je zabezpečen vstupními dveřmi s mříţemi s visacím 

zámkem a cylindrickou vloţkou. Místnost pro správce střelnice nebo rozhodčího je 

rovněţ zabezpečena dveřmi s cylindrickou vloţkou, vyklápěcí okno je zabezpečeno 

zevnitř zástrčkou s visacím zámkem. Vyklápěcí clony jsou zevnitř střeleckého 

přístřešku zabezpečeny zástrčkou. Klíče od střeleckého přístřešku má jen správce 

střelnice. Přístup na střelnici mají všichni členové Mysliveckého spolku Dolany 

u Olomouce a také členové Střeleckého oddílu mládeţe v Dolanech u Olomouce při 

Základní škole Dolany u Olomouce, vţdy pod dohledem správce střelnice. 

 

3.1  Bezpečnost střelců 

Důleţitým úkolem pro bezpečnou manipulaci se zbraní je opětovné procvičování 

nejen začátečníka, ale i zkušeného drţitele zbraně. Nejvíce úrazů střelnou zbraní je totiţ 

obecně zaviněno špatnou manipulací se zbraní.  

V prvé řadě by se kaţdý střelec, účastník závodu, měl seznámit s provozním 

řádem a případně také dodatečnými bezpečnostními pravidly. Se zbraněmi střelci musí 

zacházet s nejvyšší opatrností, uloţeny musí být v střeleckých pouzdrech nebo kufrech. 

Zbraně se mohou nabíjet pouze na palebné čáře a to jen ne základě povelu „nabíjet“ 

nebo „start“. Během střelby se zbraně nesmí odnášet z palebné čáry bez svolení správce 

střelnice. Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat s nabitou zbraní tak, 
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aby osa hlavně vţdy směřovala pouze do výstřelného prostoru, vymezeného sektorem 

střelby. Před opuštěním palebné čáry se musí správce střelnice či instruktor přesvědčit, 

ţe zbraň je otevřena tzn. závěr v zadní poloze, či u revolveru vyklopený revolverový 

válec, vyjmutý zásobník a v nábojové komoře se nenachází ţádný náboj. Při jakékoliv 

závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec povinen ihned 

ukončit střelbu a ohlásit závadu řídícímu střelby. Střelec můţe závadu na zbrani 

odstraňovat na střeleckém stanovišti pouze se souhlasem správce střelnice. 

Zbraň se můţe přenášet buď v střeleckém pouzdře, nebo kufru, popřípadě bez 

zásobníku a se závěrem v zadní poloze. Aby se střelci neporanili mezi sebou 

odlétajícími nábojnicemi, je podmínkou vybudování střeleckých boxů pro střelbu 

vstoje, které jsou nejméně 1 m široké a 1,5 m dlouhé a pro střelbu vleţe 1,6 m široké 

a 2,5 m dlouhé. Zástěny střeleckých boxů u střelnic třídy 1 mohou být z lehkého 

a průhledného materiálu, aby na sebe střelci viděli. Dále tento střelecký box musí být 

vybaven stolkem buď na pevno umístěným, nebo přenosným. Plochy ke střelcům, které 

by mohly být zdrojem odrazů střel, musí být chráněny ochrannými obklady. 

Střelcům je zakázáno v průběhu střelby a bezprostředně před ní konzumovat 

alkoholické nápoje. [4] 

 

3.2   Bezpečnost diváků 

Pro bezpečnost diváků proti náhodnému uniku střel, je vymezen a případně 

i vytyčen vyhrazený prostor. Tento vyhrazený prostor pro diváky je také zakreslen 

v situačním nákresu střelnice, jenţ je přílohou provozního řádu. Kaţdý návštěvník musí 

být seznámen a upozorněn v jakém sektoru se můţe pohybovat a kam je zakázáno 

vstupovat. 

 

3.3   Bezpečnostní valy 

Místní valy pro zamezení nekontrolovatelného úniku střel obklopují kulovou 

střelnici po třech stranách. Podél západní strany, v místě střeleckého přístřešku, 

dosahuje výšky cca 6 m a se vzdáleností od střeleckého přístřešku roste aţ na výšku cca 

10 m (viz obrázek č. 6), na severní straně v prostoru za terčovou linií 80 m dosahuje 
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výšky aţ 12 m. Bezpečnostní val, vedený podél východní strany kulové střelnice, 

identicky dosahuje výšky 6 m aţ 10 m nad úrovní terénu kulové střelnice. Tyto valy 

jsou z bezpečnostního hlediska dostačující.  

            

           Obrázek č. 5  Čelní pohled na západní bezpečnostní val [vlastní zdroj] 

 

3.4   Bezpečnost a hygiena prostředí  

Podle České technické normy ČSN 39 5401 souvisí s bezpečností i hygiena 

prostředí, neboť musí být zajištěna ochrana osob před účinky impulzního hluku. 

Předmětná střelnice Dolany u Olomouce se nachází v těsné blízkosti od obytných domů 

(cca 80 m), a bylo tedy nevyhnutelné k této skutečnosti přihlédnout.  

Na kulové střelnici jsou druhy zbraní stanoveny v návrhu kulové střelnice. 

Skladba zbraní a počty výstřelů jsou v jednotlivých provozních dnech nepředvídatelné 

a nikde se nesledují. Určit průměrnou skladbu výstřelů z jednotlivých druhů zbraní na 

kulové střelnici je tak zcela nemoţné. S ohledem na tuto skutečnost je moţné stanovit 

pouze hladinu akustického tlaku v jednotlivých výpočtových bodech při maximálním 

počtu výstřelů z jednoho druhu zbraně na kulovém střelišti, při nulovém vyuţití 

ostatních povolených druhů zbraní.  
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Hlukový posudek (přesné výpočty obsaženy v příloze č. 4) stanovuje limitní počty 

z jednotlivých druhů zbraní na střelišti kulové střelnice tak, aby nedošlo k překročení 

hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru pro 

impulsní hluk střelby pro denní dobu.  

Na střelnici je tedy moţno v jednom dni střílet z kulovnice 1 výstřel, ze samopalu 

2 výstřely, z maloráţné pistole 43 výstřelů, z maloráţné sportovní pušky 436 výstřelů 

při nulovém vyuţití dalších druhů zbraní na kulové střelnici. Na střelnici nelze střílet 

z krátkých velkoráţných kulových zbraní. Jiţ při jediném výstřelu dojde k překročení 

hodnoty hygienického limitu hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru v denní 

době. V souběţném vyuţití více druhů zbraní na kulovém střelišti je nutné počty 

výstřelů sníţit úměrně hlukové zátěţi generované jednotlivými druhy zbraní. 

Předpokládá se, ţe nejistota výsledku výpočtu ve výpočtových bodech na okraji 

stávající zástavby zaloţeného na měření mimo výpočtové body můţe dosáhnout aţ 

4 dB.  
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4 Analýza rizik 

 

Tato kapitola se zabývá bezpečnostními riziky na venkovní střelnici Dolany 

u Olomouce v případě, ţe na ní bude povolen provoz. 

Platí zásada, ţe pokud se chceme zabývat riziky, musíme napřed toto riziko 

identifikovat. K tomu slouţí metoda Ischikawova diagramu, který umoţňuje získat 

mnoţství rizik za velmi krátkou dobu s nízkými náklady. Rizika je nutné přehledně 

vyobrazit. Pro další zjištění nepřijatelných rizik vyuţijeme metodu FMEA. Z výsledků 

metod bude navrţeno bezpečnostní opatření pro sníţení rizika na přijatelnou míru. 

 

4.1    Ishikawa diagram 

Jedná se o analýzu příčin a následků. Důleţitým kritériem této metody je 

stanovení událostí, ve kterých se můţou stát různé nebezpečné situace. V našem případě 

půjde o bezpečný provoz střelnice, kdy si dále stanovíme kategorie, které nám budou 

tvořit diagram tzv. rybí kosti. Tyto kategorie jsou reţimové opatření, provozní rizika, 

bezpečnost osob, technické prostředky střelnice (viz obrázek č. 6). [12] [3] 

 

Obrázek č. 6  Ishikawův diagram 
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4.2   Metoda FMEA 

 
Analýza selhání a jejich dopadu je postup, který je zaloţený na rozboru způsobu 

selhání a jejich důsledků, a které umoţňují hledání dopadu a příčin na základě 

systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. Obecně tato metoda 

napomáhá upřesnit nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby v procesu nebo chyby ve 

výrobku. Vychází se z výpočtu, ke kterému je pouţit níţe uvedený vzorec a jednotlivé 

parametry, jsou pak uvedeny v tabulce č. 1. 

 

R = P * N * H                                                                                          (1)  

 

Legenda: 

R míra rizika                    P    pravděpodobnost vzniku rizika 

N závaţnost následků        H   odhalitelnost rizika       

 

 

R míra rizika N Závaţnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 bezvýznamné 

4-10 akceptovatelné riziko 2 lehké 

11-50 mírné riziko 3 střední 

51-100 neţádoucí riziko 4 těţké 

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi těţké, smrt 

P pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost 

1 bezvýznamná 1 ihned odhalitelné 

2 nepravděpodobná 2 odhalitelné za pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 těţko odhalitelné 

5 jistá hrozba 5 neodhalitelné 

          Tabulka č. 1  Metoda FMEA – parametry 

 

Na identifikovaná rizika z Ishikawova diagramu bude postupně aplikován výše 

uvedený vzorec R = P * N * H. Výpočty pak vychází z tabulky č. 1 a výsledky budou 

uvedeny v tabulce č. 2. [12] 
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Číslo Riziko P N H R R v % 

1 Vniknutí do střeliště 3 3 1 9 4,59 

2 Ztráta klíčů 3 2 3 18 9,18 

3 Porušení provozního řádu 3 4 1 12 6,12 

4 Pád zbraně 3 4 1 12 6,12 

5 Únava 2 3 2 12 6,12 

6 Nedostatečné oplocení 5 5 1 25 12,76 

7 Únava materiálu 3 3 2 18 9,18 

8 Odraz střel 2 3 3 18 9,18 

9 Nevhodné střelivo 3 4 2 24 12,24 

10 Hluk 4 3 2 24 12,24 

11 Vibrace 3 2 4 24 12,24 

    
celkem 196 100 

 Tabulka č. 2  Výpočty metody FMEA 

 

Pro ověření nejzávaţnější rizik se sestavil Paretův diagram, který vychází 

z principu 80/20. Rizika jsou sestavena od nejzávaţnějších po méně závaţné. Kaţdému 

riziku je stanovena kumulativní četnost a po té je procentuálně vyjádřena a zanesena do 

Paretova diagramu. 

 

 

Graf č. 1  Paretův diagram pro ověření metody FMEA 
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5 Navrhovaná opatření 

 

Metody analýzy, pouţité v předchozí kapitole, umoţnily získat přehled 

o nejvýraznějších balistických rizicích a současně i o nejrizikovějších místech na 

posuzované střelnici v Dolanech u Olomouce. Z takto získaných výsledků je pak moţno 

navrhnout opatření ke sníţení rizika na přijatelnou mez.  

 

5.1   Nedostatečné oplocení 

Nedostatečné oplocení objektu venkovní kulové střelnice Dolany u Olomouce 

bylo provedenou analýzou vyhodnoceno jako nejvýraznější balistické riziko. Z důvodu 

zabránění vniku nepovolaných osob do objektu střelnice a zabránění tak nebezpečí 

způsobení zranění nebo případně i smrti této nepovolané osoby, je nutno celý obvod 

střelnice oplotit a na toto oplocení umístit výstraţné tabule „Pozor střelnice – 

nevstupovat“. Tabule je vhodné umístit na plot ve vzdálenosti cca po 15 m.  

Oplocení celého objektu venkovní kulové střelnice Dolany u Olomouce je moţno 

financovat sponzorským darem některého z místních podnikatelů, případně z dotací 

od Obecního úřadu Dolany, neboť Myslivecký spolek není výdělečným subjektem. 

 

5.2   Hluk a vibrace   

Další dvě nejvýraznější rizika, která byla provedenou analýzou zjištěna, spolu 

úzce souvisí, neboť je-li působen hluk, dochází k vibracím. To znamená, ţe se musí 

učinit taková opatření, aby se omezila hlučnost, čímţ se sníţí i vibrace. Z hlukového 

posudku, který byl zmiňován v kapitole 3.4 Bezpečnost a hygiena prostředí je stanoven 

limit počtu výstřelů z jednotlivých druhů zbraní. Pokud se tedy dodrţí toto limitní 

omezení, mělo by dojít nejen k sníţení hlučnosti, ale i omezení vibrací. Škodlivý vliv 

hluku na střeleckém stanovišti je eliminován pouţitím mušlových chráničů sluchu, nebo 

tlumících zátek, popřípadě kombinací obojího.  

Pro sníţení hluku v okolním prostředí, bylo po konzultaci se soudním znalcem 

v oboru střelivo, výbušniny a balistika navrţeno inovativní opatření, spočívající ve 



  

41 

vybudování tzv. velkého tlumiče hluku. Ve skutečnosti se však nejedná o tlumič 

v pravém smyslu slova, ale o moderátor hluku, který hluk netlumí, ale tzv. jej moderuje, 

tedy přeměňuje na zvuk jiný. Ke stávajícímu střeleckému přístřešku by mohl být ze 

zadní strany přistaven jednomístný střelecký box, určený jen pro střelbu vsedě. Vchod 

do toho střeleckého boxu by byl pouze ze střeleckého přístřešku. Výstřelný box by 

tvořili pneumatiky s větším průměrem tj. z autobusů nebo nákladních automobilů, 

usazené do konstrukce, upevněné a staţené vodícími tyčemi k sobě, tak aby vytvořily 

tunel dlouhý cca 5 - 7 m, případně i delší, (viz. obrázek č.6). Ve střeleckém boxu, ve 

směru od střelce (výstřelný prostor), musí být do těchto velkých pneumatik vloţena 

pneumatika o průměru menším, aby zpětný ráz nebyl tak silný. Z hlediska bezpečnosti 

nedovoleného úniku střel lze uvést, ţe omezený prostor (průměr pneumatiky) by střelci 

nedovoloval namířit zbraň kamkoliv jinam neţ na terč v záchytném prostoru, umístěný 

na patě čelního bezpečnostního valu. Je třeba uvést, ţe tento zlepšovací návrh není 

zatím nikde pouţit a na uvedené střelnici by byl ve fázi zkoušení. 

 

     Obrázek č.7  Nákres zlepšovacího opatření [vlastní zdroj] 

Náklady na výstavbu střeleckého boxu s tlumičem lze sníţit pouţitím 

vyřazeného materiálu, např. pouţitím sjetých a vyřazených pneumatiky. Stejně jako 

v případě oplocení je moţno tuto výstavbu financovat sponzorským darem některého 

z místních podnikatelů, případně z dotací od Obecního úřadu Dolany. Další opatření 
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souvisí se zalesněním pozemku, který se nachází ve směru jihovýchodním za 

střeleckým přístřeškem ve směru k obytným plochám. Jednalo by se o zalesnění rychle 

rostoucími stromy - japonskými topoly, které naruší terén a hluk by pak byl tlumen 

a odráţen zčásti i mimo obytnou plochu. [16]  

 

5.3   Nevhodné střelivo a odraz střel  

 Pod pojmem nevhodné střelivo si představme např. zakázané střelivo, střelivo 

s prošlou ţivotností, zkorodované střelivo, střelivo, které neodpovídá výrobnímu 

povolení aj. Pouţití nevhodného střeliva můţe opět znamenat velké bezpečnostní 

balistické riziko spočívající ve způsobení zranění, či smrti střelce nebo i jiné osoby. 

Dané riziko lze sníţit pečlivou činností správců střelnic. Řádně prováděná kontrola by 

měla zamezit pouţívání nevhodného střeliva.  

 Dalším moţným rizikem je odraz střel. U této střelnice riziko odrazu střel není 

tak vysoké, a to z toho důvodu, ţe bezpečnostní valy jsou vybudovány v dostatečné 

výšce. Riziko spočívá v hustém náletu z okolních stromů, který by mohl střelu odklonit 

od svého cíle. Doporučeno je vysekání těchto náletů z čelního bezpečnostního valu, 

kterým by se riziko odrazu střel sníţilo. Tato úprava čelního bezpečnostního valu 

a vysekání náletů je proveditelné svépomocí členy Mysliveckého spolku Dolany 

u Olomouce a členů Střeleckého oddílu mládeţe v Dolanech u Olomouce při Základní 

škole Dolany u Olomouce. 

 

5.4   Další rizika 

Mezi další rizika, která byla provedenou analýzou zjištěna, patří únava materiálu. 

Toto riziko lze odstranit průběţnými kontrolami ze strany správce střelnice. Stejně tak 

i v případě rizika spočívajícího ve ztrátě klíčů. I tomuto riziku lze předejít průběţnými 

kontrolami ze strany správce střelnice a současně také tím, ţe klíč bude předáván 

záznamem do knihy oproti podpisu a uloţen pouze u určené osoby. Mezi další, ale jiţ 

méně závaţná rizika se můţe například zařadit porušení provozního řádu, pád zbraně, 

únava střelce a vniknutí osoby nebo zvěře na střeliště. Tato rizika lze zařadit do 

akceptovatelných rizik, proti kterým lze provést účinná opatření jen velmi obtíţně. 
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Závěr 

 

Jak jsem jiţ uvedla v samotném úvodu, tato práce byla zaměřena na 

problematiku týkající se schvalování a provozování střelnic především s ohledem na 

jejich balistickou bezpečnost. Kromě obecného zhodnocení těchto balistických rizik 

byla tato obecná zjištění následně aplikována na konkrétní venkovní střelnici 

v Dolanech u Olomouce. Vzhledem k tomu, ţe ţadatel Myslivecký spolek Dolany 

u Olomouce poţádal o vydání povolení k uvedení do provozu této střelnice, muselo být 

v rámci schvalovacího řízení posouzeno, zda splňuje balistické podmínky stanovené 

zákonem.   

Při posuzování ţádosti o vydání povolení k provozování střelnice v Dolanech 

u Olomouce bylo zjištěno, ţe tato střelnice vykazuje závaţná balistická rizika, která 

brání jejímu schválení ve stávajícím stavu. Mojí snahou bylo především prostřednictvím 

analýzy rizik odhalit tato nejzávaţnější balistická rizika a nalézt odpověď na otázku, zda 

existují nějaká opatření, která by tato rizika eliminovala a případně zda jsou ve 

skutečném prostředí střelnice v Dolanech u Olomouce vůbec realizovatelná 

a proveditelná.  

 Odpověď na tuto otázku jsem se snaţila nalézt ve spolupráci se soudním 

znalcem z oboru střelivo, výbušniny a balistika. Navrhovaná opatření, která se mi takto 

podařila nalézt, jsou dle mého názoru proveditelná a realizovatelná bez potřeby 

zásadních stavebních či terénních úprav. Dále je třeba uvést, ţe s ohledem na zjištěný 

problém týkající se překročení limitů hluku při určitém počtu výstřelů, by bylo moţné 

provoz na střelnici povolit zatím jen pro maloráţné zbraně, samozřejmě po provedení 

některých dalších bezpečnostních opatřeních, jako je například zajištění oplocení 

objektu střelnice. V případě, ţe by se osvědčil zlepšovací návrh vzniklý po konzultaci se 

soudním znalcem spočívající v tzv. moderování zvuku, a po provedení měření 

akustického hluku přímo na místě, nestálo by nic v cestě střelnici povolit i pro 

zastřelování kulových zbraní. 
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