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Přílohy 

Příloha 1a – Kombinační tabulka střelnic – první schéma [zdroj ČSN 39 5401] 
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Příloha 1b – Kombinační tabulka střelnic – druhé schéma [zdroj ČSN 39 5401] 
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Příloha 2 - Základní prvky střelnic [zdroj ČSN 39 5401] 
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Příloha 3 – Návrh střelnice Dolany u Olomouce [6] 
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Příloha 4 – Akustické výpočtové body [7] 
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Příloha 5 – Výpočet akustických hladin 

 

Veřejná sportovní střelnice a chráněný venkovní prostor staveb 

Pro stanovení hlukové zátěže stávajících chráněných staveb byly zvoleny 

3 výpočtové body na okraji obecní zástavby obce Dolany u Olomouce. První bod byl 

zvolen ve vzdálenosti cca 96 metrů od jižní stěny střeleckého přístřešku. Mezi 

výpočtovým bodem a areálem střelnice neleží žádné překážky pro šíření hluku. Druhý 

bod byl zvolen ve vzdálenosti cca 62 metrů od jižní stěny střeleckého přístřešku. Mezi 

výpočtovým bodem a areálem střelnice leží terénní násep s místní komunikací o výšce 

cca 2,5 metrů nad úrovní základové desky rodinného domu. Třetí bod byl zvolen ve 

vzdálenosti cca 108 metrů od východní stěny střeleckého přístřešku. Mezi výpočtovým 

bodem a areálem střelnice leží terénní vlna s místní komunikací o výšce cca 6 metrů nad 

úrovní základové desky rodinného domu.  

 

Prostorové parametry veřejné sportovní střelnice 

 Sportovní střelnice je zřízena v severní části uměle vytvořeného terénního 

zářezu V jižní části zářezu je situován oplocený skladovací areál.  

 

Akustické parametry používaných zbraní 

 Na střelnici nebylo provedeno měření hluku. 

 K popisu akustické situace byly převzaty výsledky orientačních měření hluku 

provedených v rámci zpracování hlukových studií pro sportovní střelnice v obci Stará 

Bělá a Radslavice. Při těchto měření hluku byly v referenčních bodech stanovených na 

okraji střelnice, resp. Za okrajem střelnice, naměřeny jednosekundové ekvivalentní 

hladiny impulsního akustického tlaku neboli zvuková expozice pro výstřel 

z jednotlivých používaných druhů zbraní, včetně nejistoty výsledku měření.  

Z těchto výsledků měření hladin akustického byly stanoveny jednosekundové 

ekvivalentní hladiny impulsního akustického tlaku neboli zvuková expozice pro 

1 výstřel z jednotlivých druhů zbraní v jednotlivých výpočtových bodech. 
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Zbraň lze považovat za bodový zdroj zvuku. Hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě na hranici chráněného venkovního prostoru výše popsaných staveb 

produkovanou bodovým zdrojem umístěným v provozu ohraničeném okolními 

plochami odrážejících zvuk lze použít vztah 

       =        +    =        + 18 log 
  

  
 -                   (dB), kde          (1) 

         (dB) je hladina akustického tlaku v referenční vzdálenosti 

r1   (m)  je referenční  vzdálenost 

r2    (m)  je vzdálenost ke chráněnému venkovnímu prostoru 

     (dB) je hodnota vloženého útlumu na dráze mezi emisním a imisním bodem       

 

Hodnota vloženého útlumu pro danou trajektorii mezi místem výstřelu 

a výpočtovým bodem je stanovena srovnáním konfigurace terénu a staveb popsaných 

v citovaných hlukových studiích a zjištěných z mapových podkladů a při prohlídce 

posuzované střelnice. Dále uvedené zbraně odpovídají povoleným zbraním a střelivu 

dle návrhu střelnice a lze s nimi v areálu posuzované veřejné střelnice střílet. 

Ve výpočtovém bodě č. 1 byly stanoveny jednosekundové ekvivalentní hladiny 

impulsního akustického tlaku neboli zvuková expozice pro výstřel z jednotlivých 

používaných druhů zbraní, vč. nejistoty výsledku měření, při referenční vzdálenosti r od 

místa výstřelu: 

 kulovnice v .308 Winchester:               = 76,6 dB           r = 101 m 

 pistole ČZ vz. 75, r. 9 mm Luger:        = 81,0  dB          r = 101 m  

 samopal vz. 58 , r. 7,62 mm:                = 75,0  dB          r = 101 m 

 malorážková sportovní pistole:            = 63,1  dB          r = 101 m 

 malorážková sportovní puška:              = 53,2  dB          r = 101 m 

 

Ve výpočtovém bodě č. 2 byly stanoveny jednosekundové ekvivalentní hladiny 

impulsního akustického tlaku neboli zvuková expozice pro výstřel z jednotlivých 
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používaných druhů zbraní, vč. nejistoty výsledku měření, při referenční vzdálenosti r od 

místa výstřelu: 

 kulovnice v .308 Winchester:               = 80,7 dB           r = 68 m 

 pistole ČZ vz. 75, r. 9 mm Luger:        = 85,1  dB          r = 68 m  

 samopal vz. 58 , r. 7,62 mm:                = 79,1  dB          r = 68 m 

 malorážková sportovní pistole:            = 66,2  dB          r = 68 m 

 malorážková sportovní puška:              = 56,2  dB          r = 68 m 

 

Ve výpočtovém bodě č. 3 byly stanoveny jednosekundové ekvivalentní hladiny 

impulsního akustického tlaku neboli zvuková expozice pro výstřel z jednotlivých 

používaných druhů zbraní, vč. nejistoty výsledku měření, při referenční vzdálenosti r od 

místa výstřelu: 

 kulovnice v .308 Winchester:               = 77,6 dB           r = 115 m 

 pistole ČZ vz. 75, r. 9 mm Luger:        = 82,0  dB          r = 115 m  

 samopal vz. 58 , r. 7,62 mm:                = 76,0  dB          r = 115 m 

 malorážková sportovní pistole:            = 62,0  dB          r = 115 m 

 malorážková sportovní puška:              = 52,1  dB          r = 115 m  

 

Výpočet hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb 

 V provozní době mohou na veřejné, sportovní střelnici trénovat střelci na 

kulovém střelišti. Současný provoz na kulovém střelišti je vyloučen. 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 tak 

průměrnou skladbu výstřelů z jednotlivých druhů zbraní na kulové střelnici je tak zcela 

nemožné. S ohledem na tuto skutečnost je možné stanovit pouze hladinu akustického 

tlaku v jednotlivých výpočtových bodech při maximálním počtu výstřelů z jednoho 
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druhu zbraně na kulovém střelišti při nulovém využití ostatních povolených druhů 

zbraní. 

 

Střelba z kulovnice na kolové střelnici 

 Dosazením do vztahu 

82,6  ≥ 10 * log ∑ N *                                           (dB), kde                           (2) 

N je počet výstřelů za 8 hodin 

    (dB) je zvuková expozice pro konkrétní zbraň 

 

dostaneme v nejexponovanějším výpočtovém bodě přípustný počet výstřelů tak, 

aby byla vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících hodin denní doby menší než hodnota hygienického limitu ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku z provozu zdroje vysoce impulzního hluku pro chráněný 

venkovní prostor. 

Pro střelbu z kulovnice na kulové střelnici dostaneme 1 maximálně možný výstřel 

za 8 hodin souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. 

Pro maximálně možný počet výstřelů dostaneme ze vztahu 

            =         - 10. log 28800 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve výpočtovém bodě č. 1 pro 8 souvislých 

a na sebe navazujících hodin denní doby  

       = 32,1  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 2 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 36,1  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 3 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 33,1  dB.  
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Střelba z pistole 9 mm Luger na kulové střelnici 

Dosazením do vztahu (2) dostaneme v nejexponovanějším výpočtovém bodě 

přípustný počet výstřelů tak, aby byla vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby menší než hodnota 

hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu zdroje vysoce 

impulsního hluku pro chráněný venkovní prostor. 

 Pro střelbu z pistole 9 mm Luger na kulové střelnici dostaneme 0 maximálně 

možných výstřelů za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. Střelba 

z pistole 9 mm Luger je na posuzované střelnici vyloučena. Již při jednom výstřelu 

dojde k překročení limitní hladiny akustického tlaku v nejméně jednom z výpočtových 

bodů. 

 

Střelba ze samopalu 7,62 mm na kulové střelnici 

 Dosazením do vztahu (2) dostaneme v nejexponovanějším výpočtovém bodě 

přípustný počet výstřelů tak, aby byla vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby menší než hodnota 

hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu zdroje vysoce 

impulsního hluku pro chráněný venkovní prostor. 

Pro střelbu ze samopalu 7,62 mm na kulové střelnici dostaneme 2 maximálně 

možných výstřelů za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. 

Pro maximálně možný počet výstřelů dostaneme ze vztahu (3) ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku ve výpočtovém bodě č. 1 pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících hodin denní doby 

       = 33,4  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 2 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 37,5  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 3 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 
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       = 34,4  dB. [8] 

 

Střelba z malorážní sportovní pistole na kulové střelnici 

Dosazením do vztahu (2) dostaneme v nejexponovanějším výpočtovém bodě 

přípustný počet výstřelů tak, aby byla vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby menší než hodnota 

hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu zdroje vysoce 

impulsního hluku pro chráněný venkovní prostor. 

Pro střelbu z malorážní pistole na kulové střelnici dostaneme 43 maximálně 

možných výstřelů za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. 

Pro maximálně možný počet výstřelů dostaneme ze vztahu (3) ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku ve výpočtovém bodě č. 1 pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících hodin denní doby 

       = 34,8  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 2 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 37,9  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 3 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 33,7  dB.  

 

Střelba z malorážní sportovní pušky na kulové střelnici 

Dosazením do vztahu (2) dostaneme v nejexponovanějším výpočtovém bodě 

přípustný počet výstřelů tak, aby byla vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 

pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby menší než hodnota 

hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu zdroje vysoce 

impulsního hluku pro chráněný venkovní prostor. 
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Pro střelbu z malorážní pistole na kulové střelnici dostaneme 436 maximálně 

možných výstřelů za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. 

Pro maximálně možný počet výstřelů dostaneme ze vztahu (3) ekvivalentní 

hladinu akustického tlaku ve výpočtovém bodě č. 1 pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících hodin denní doby 

       = 35,0  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 2 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 38,0  dB. 

Stejným postupem dostaneme ekvivalentní hladinu akustického tlaku ve 

výpočtovém bodě č. 3 pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby 

       = 33,9  dB.  

 

Určení limitů na kulové střelnici 

 Hlukový posudek 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 a pro denní dobu. 

 Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že: 

 maximální počet výstřelů z kulovnice na kulové střelnici je stanoven v jednom dni 

na 1 výstřel při nulovém využití dalších druhů zbraní na kulové střelnici 

 maximální počet výstřelů ze samopalu na kulové střelnici je stanoven v jednom dni 

na 2 výstřely při nulovém využití dalších druhů zbraní na kulové střelnici 

 maximální počet výstřelů z malorážné sportovní pistole na kulové střelnici je 

stanoven v jednom dni na 43 výstřelů při nulovém využití dalších druhů zbraní na 

kulové střelnici 

 maximální počet výstřelů z malorážné sportovní pušky na kulové střelnici je 

stanoven v jednom dni na 436 výstřelů při nulovém využití dalších druhů zbraní na 

kulové střelnici. 
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Výpočty ukazují, že na posuzované střelnici nelze střílet z krátkých velkorážných 

kulových zbraní. Již při jediném výstřelu dojde k překročení hodnoty hygienického 

limitu hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru v denní době. 

V souběžném využití více druhů zbraní na kulovém střelišti je nutné počty 

výstřelů snížit úměrně hlukové zátěži generované jednotlivými druhy zbraní. 

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

stávající zástavby založeného na měření mimo výpočtové body může dosáhnout až 4 

dB. Kladná hodnota nejistoty výsledku měření hluku je již započtena ve výpočetním 

postupu do konečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. [15] 

 



  

 

 

 


