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STUDIE

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

Úvod
Studie řeší výstavbu nové střelnice v území obce Dětmarovice.
Střelnice má sloužit pro veřejnost, sportovní a zájmovou střelbu z krátkých i dlouhých zbraní. Zadáním bylo
prověřit umístění ve dvou variantách přičemž jedna po jednání s vlastníkem dotčených pozemků (Lesy ČR) není
realizovatelná (p.č. 4719/6, 4719/13 a 4719/10 k.ú. Dětmarovice)

Stávající stav území
Umístění je řešeno na p.č. 4943 a 4403/4 v k.ú. Dětmarovice, pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha v blízkos
pozemků lesních, záměr se nachází v severozápadní čás obce Dětmarovice na rozhraní lesa a průmyslové čás
obce, v blízkos se nachází elektrárna Dětmarovice, obslužná komunikace obce a vlaková stanice. V zájmové
oblas se nachází vedení VVN ČEZ Distribuce a.s.
Parametry navrhované střelnice vycházejí z požadavků zadavatele:
Střelba ze zbraní kategorie A,B,C,D o minimální délce 100 m s minimálně šes střeleckými stanoviš .
Zázemí:
zasedací místnost, kuchyňka, hygienické zařízení, technická místnost
parkování pro osobní automobily
Z hlediska územního plánu je místo stavby ve funkční ploše PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA A TRVALÉ TRAVNÍ
POROSTY. V dané ploše není možné stavbu střelnice dle územního plánu realizovat, plocha musí být změněna na
LESNÍ nebo odbdobnou s přípustným využi m pro střelnice - proces změny územního plánu již probíhá.
P.č. 4943 je ve vlastnictví obce Dětmarovice, 4403/4 je ve vlastnictví státu a ve správě LESŮ ČR, v počátku bylo
zjištěno zamítavé stanovisko správce k danému záměru, ale po jednání za účas zástupců správce pozemku, obce
a zhotovitele studie bylo nalezeno řešení spočívající ve směně pozemků tak, aby se daná parcela stala majetkem
obce. ( Ideálně záměna za 4319/10 a 4319/13 pro zajištění zcelení pozemků Lesů ČR, tyto parcely jsou v
soukromém vlastnictví a bude nutno je obcí vykoupit).

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Areál střelnice je možno dopravně napojit z přilehlé místní komunikace ze severovýchodní strany. Trasa vychází z
komunikace města, kde je k dispozici veřejná doprava a chodník pro pěší.
V současné době se nachází v místě stavby vedení VVN, je nutno projednat se správcem vedení ČEZ Distribuce
a.s. možnost umístění v rámci přípravy podkladů pro územního řízení. Studie je řešena tak aby zásah do
ochranných pásem vedení byl co nejmenší.
Připojovací body na technickou infrastrukturu jsou rela vně vzdálené ( stovky metrů). Nezbytná média je tedy
vhodné řešit v areálu:
voda z nově vrtané studny ( nutno zjis t hydrogeologickým průzkumem ) případně napojit na veřejný řad u
nádraží - cca 450 m vzdálený
sdělovací vedení nenapojovat
splaškovou kanalizaci řešit v místě žumpou s vývozem.
dešťové vody utrácet zasakováním v místě stavby, vybudovat drenážní systém v areálu střelnice.
Elektro NN, přípojkou po sloupech VO z vedení NN u nádraží vzdáleného cca 450 m, nebo řešit ostrovní systém
se solárními panely.

Popis řešení
Základní normou pro řešení střelnice je ČSN 39 5401, druh řešené střelnice dle této normy je :
podle stavebního řešení - venkovní
podle možného úniku střel - polokrytá
podle použitelných zbraní a střeliva - pro krátké a dlouhé palné zbraně, pro malorážky, pro brokovnice, pro
plynové zbraně
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podle použitelných střel - pro bezplášťové olověné a plášťové střely
podle délky střelby - do 50 m a do 100 m
podle rozsahu dálky střelby - s pevně danými dálkami střelby
podle doby trvání provozu - stálá
podle přístupu veřejnos - veřejná
podle způsobu provozování - komerční
podle účelu - výcviková, sportovní, myslivecká
Střelnice není řešena s prostorem pro diváky.
Je uvažováno použi průstřelných terčů na pevném terčovém zařízení.
Jako ochranná zařízení budou sloužit záchytné stěny a stropy v provedení dle výkresu a zemní valy.
V prostoru střeliště bude umístěn akus cký a bezpečnostní podhled a ochranné obklady, podlaha bude opatřena
pro skluzným materiálem zamezujícím odražení střel. Délka střeleckých stanovišť bude 1500 mm pro střelbu ve
stoje a 2500 mm pro střelbu v leže. Střelbu vleže umožní stanoviště s tunelových zákrytem, střelba ve stoje a v
sedě je možná na všech stanoviš ch.
Střelecké stanoviště bude vybaveno zařízením pro sledování cíle mimo nebezpečnou zónu. Šířka střeleckého boxu
bude 1600 mm, box bude vybaven odkládací sklopnou deskou vysokou 800 mm o rozměrech 600x600 mm,
Zástěny střeleckých boxů musí být neprůstřelné dle ČSN 39 5360. Zástěny střeleckých boxů musí přesahovat 500
mm před palebnou čáru a 500 mm za ní, budou od podlahy do výšky 2200 mm.
Ochranné valy musí být zbaveny všech předmětů, které by mohly být zdrojem odrazu střel.
Střelnice bude oplocena s umístěním výstražných tabulek „Pozor střelnice, nevstupovat” na přístupové cestě
bude střelnice vybavena výstražným praporem.
Střelnice je kategorie A, třídy 2, skupiny K
Konstrukční systém stavby zázemí je řešen jako dřevostavba s dřevěným obkladem, čás přiléhající ke střelnici z
monoli ckého betonu.
Materiály použité v návrhu z hlediska docílení navrhovaného vzhledu, ekonomiky výstavby a požární bezpečnos
se jeví jako výhodné použít tyto :
Založení stavby - železobetonové monoli cké
Svislá nosná konstrukce - dřevěná montovaná s vloženou izolací
Nosná konstrukce střechy - dřevěný krov
Opláštění střechy a obvodového pláště - dřevěné deskové nebo plošné prvky, hydroizolace z asfaltových pasů.
Barevně je stavba řešena v přírodních hnědých tónech, antracitově šedém kamenném obložení, v interiéru pak
jsou plochy podhledu a obvodového pláště ve světlých tónech.

Akus ka
U tohoto typu stavby je nutno brát zvláštní ohled na prostorovou akus ku v místě střeliště s danou dobou
dozvuku dle uvedené ČSN, dále je nutno řešit vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí u střeliště a řešení se
neobejde bez aplikace akus ckých panelů a masivních dělících konstrukcí. Dalším důležitým aspektem pro
hodnocení v další fázi projektu je útlum hluku ze střelby ve venkovním prostoru s ohledem na přilehlé chráněné
stavby ( rodinné domy ).

Technologické vybavení stavby
Elektroinstalace a osvětlení
Co se týká elektroinstalace nejsou kladeny žádné speciální nároky na rozvody mimo běžných včetně ochrany před
bleskem. Osvětlení je navrženo kombinací denního a umělého, denní i umělé osvětlení by mělo být co nejvíce
rovnoměrné.
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Větrání
Vzhledem k požadavku na energe ckou úspornost nově budovaného objektu je nutno počítat s nuceným
větráním vytápěných prostor za pomocí jednotek s rekuperací tepla.
Vytápění
Vytápění je ideální zajis t pomocí elektrických přímotopů s ohledem na přerušovaný provoz zařízení. Ohřev teplé
užitkové vody je vhodné řešit lokálně v místě spotřeby pomocí elektro ohřevu.

Technické údaje stavby
Zastavěná plocha budovami
Zastavěná plocha zpevněnými plochami
Plocha střelnic vč. valů
Objem staveb
Kapacita parkoviště
Potřeba tepelné energie
Potřeba elektrické energie
Potřeba vody
Inves ční náklady na stavbu

300 m2
300 m2
3000 m2
1000 m3
7 míst
2 MWh/rok
1 MWh/rok
20 m3/rok
4 - 6 mil. Kč bez DPH

Podmínky před uvedením do provozu:
Dokumentace střelnice dle ČSN 39 5101 a zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění a
prováděcí vyhláškou č. 221/2017 Sb.
Kolaudace stavby dle stavebního zákona.
Odborné posouzení provozu znalcem v oboru balis ka.
Akus cká měření jak ve venkovním (hluk u chráněných staveb) tak vnitřním (neprůzvučnost, doba dozvuku)
prostoru.
Zpracování provozního řádu střelnice, uvedení správce střelnice s patřičnými oprávněními.
Provoz podléhá schválení Policie ČR.

(budova zázemí, střelecké přístřešky, zpevněné plochy, oplocení, vybavení střelnice, terénní úpravy)
(výkupy pozemků nejsou započítány)

Inves ční náklady na přípravu stavby

150 - 250 s. Kč bez DPH

(projektová dokumentace, výběr zhotovitele, dozory, posudky)

Roční provozní náklady

Dopravní řešení
Stavební část+Sta ka
Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá- EPS, ozvučení, EZS, dozorový kamerový systém
Vzduchotechnika- větrání vč. rekuperace zázemí
Zdravotechnika
Vytápění vč. ohřevu TUV solárními kolektory, PENB
Požárně bezpečnostní řešení
Terénní a sadové úpravy
Interiér vč. speciﬁkace prvků, povrchových úprav
Inženýrská činnost vedoucí k získání územního rozhodnu a stavebního povolení
Spolupráce při výběru zhotovitele
Autorský dozor během realizace stavby
Výkaz výměr a rozpočet stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
Plán BOZP a ZOV

50 s. Kč

(vytápění, údržba staveb, údržba pozemků v areálu, potřeba vody a elektřiny)
(bez započtení režie a mzdy správce střelnice)

Náklady na stavbu byly stanoveny na základě rozpočtových ukazatelů pro daný typ staveb dle zastavěné plochy a
obestavěného prostoru.

Venkovní prostor
Venkovní prostor přilehlý k zázemí musí umožnit pohodlný a bezpečný přístup a možnost odpočinku. Mobiliář je
tvořen odpočinkovými lavicemi, na parkoviš by mělo být umožněno odložení cyklis ckých kol. Osvětlení je
navrženo, tak aby zajis lo požadované parametry jek na pěších tak komunikacích pro vozidla.

Požadavky na další stupně přípravy stavby
1) DUR- dokumentace pro územní řízení
2) DSP- dokumentace pro stavební povolení
3) DPS- dokumentace pro provádění stavby - podklad pro výběr zhotovitele- veřejná zakázka
4) Dokumentace střelnice dle ČSN 39 5401 a zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění a
prováděcí vyhláškou č. 221/2017 Sb.
Body 1 a 2 se doporučuje zpracovat společně.
Podrobnost návazně řešené projektové dokumentace :
Zaměření stávajících sí
IG, HG, radonový průzkum staveniště, výškopis a polohopis staveniště, korozní průzkum
Hluková studie, studie denního a umělého osvětlení
Přípojky na technickou infrastrukturu
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VYJÁDŘENÍ ZNALCE Z OBORU BALISTIKA:
Návrh řešení střelnice v současní podobě - studie splňuje základní principy kladené na provoz střelnic,
a je vhodný k dopracování v dalších stupních dokumentace při splnění výše uvedených parametrů,
tato dokumentace a taktéž vybavení-prvky střelnice musí splňovat mimo jiné podmínky dané
Českou technickou normou - Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně - ČSN 39 5401,
zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 221/2017 Sb.
Na dalších stupních dokumentace se doporučuje spolupracovat se znalcem v oboru balistika,
konečné odborné posouzení je prováděno před kolaudací stavby znalcem.
JAROSLAV ZEMAN
znalec v oboru balistika
TEL.:603454681
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

MOŽNÉ MÍSTO NAPOJENÍ VODOVOD,NN
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SITUACE CELKOVÁ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

VYJÁDŘENÍ ZNALCE Z OBORU BALISTIKA:
Návrh řešení střelnice v současní podobě - studie splňuje základní principy kladené na provoz střelnic,
a je vhodný k dopracování v dalších stupních dokumentace při splnění výše uvedených parametrů,
tato dokumentace a taktéž vybavení-prvky střelnice musí splňovat mimo jiné podmínky dané
Českou technickou normou - Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně ČSN 39 5401,zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 221/2017 Sb.
Na dalších stupních dokumentace se doporučuje spolupracovat se znalcem v oboru balistika,
konečné odborné posouzení je prováděno před kolaudací stavby znalcem.
JAROSLAV ZEMAN
znalec v oboru balistika
TEL.:603454681
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SITUACE PODROBNÁ
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CELKOVÝ POHLED
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POHLED ZÁZEMÍ A STŘELIŠTĚ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný
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PERSPEKTIVA
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POHLED NA STŘELIŠTĚ
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POHLED Z TUNELOVÉHO ZÁKRYTU

POHLED Z POZICE STŘELCE 100 m STŘELIŠTĚ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný
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ZÁZEMÍ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný
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PERSPEKTIVA ZÁZEMÍ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

VYJÁDŘENÍ ZNALCE Z OBORU BALISTIKA:
Návrh řešení střelnice v současní podobě - studie splňuje základní principy kladené na provoz střelnic,
a je vhodný k dopracování v dalších stupních dokumentace při splnění výše uvedených parametrů,
tato dokumentace a taktéž vybavení-prvky střelnice musí splňovat mimo jiné podmínky dané
Českou technickou normou - Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně - ČSN 39 5401,
zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 221/2017 Sb.
Na dalších stupních dokumentace se doporučuje spolupracovat se znalcem v oboru balistika,
konečné odborné posouzení je prováděno před kolaudací stavby znalcem.
JAROSLAV ZEMAN
znalec v oboru balistika
TEL.:603454681
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STŘELNICE - PODÉLNÉ ŘEZY

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

POUŽÍTÍ 100 m STŘELNICE BEZ BARIÉR

Hlukové posouzení bylo provedeno na základě předběžných parametrů a bylo hodnoceno výpočtovými metodami, pro další stupně dokumentace je nutno vstupní údaje
změřit na místě samém s použitím zbraní, které budou nejčastěji používány a s ohledem na maximální akustický účinek ( nejhlučnejší zbraň ). Výpočetní model se na základě měření upraví
pro dosažení přesnějších výsledků.
Provozovatel střelnice musí zejména určit typy zbraní a nábojů, četnost výstřelů a provozní dobu střelnice.
Výpočet byl proveden pro 200 výstřelů/hod, provoz pouze v denní dobu v délce 8 hodin, kalibr Winchester .300 Lw=160 dB
Bylo provedeno posouzení při použití 100 m střelnice bez bariér, 100 m střelnice se svahy výšky 7 m a krytím střelnice v délce 18 m, naposledy při použití 100 m a 50 m střelnice současně
při použití bariér na obou střelnicích. Přesný návrh provedení svahů a bariér je nutno stanovit po provedení měření na místě s ohledem na vyšší nejistoty výpočetních metod.
Limit pro venkovní impulsní hluk pro denní dobu dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je Laeq8h = 38 dB u chráněných budov.
V řešeném případě jsou chráněnými budovami rodinné domy a to v několika směrech od střelnice ve vzdálenosti 350 až 500 m.
Dle výpočtu pro řešení bez bariér je hluk u chráněných budov vyšší než 60 dB a limit je tedy značně překročen.
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HLUKOVÉ POSOUZENÍ
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POUŽÍTÍ 100 m STŘELNICE S BARIÉRAMI

Při použití bariér viz předchozí strana je situace značně příznivější, vypočtené hladiny hluku se pohybují na hranici limitu, otázkou tedy bude kterým směrem se hodnoty posunou na základě měření.
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HLUKOVÉ POSOUZENÍ
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POUŽÍTÍ 100 m I 50 m STŘELNICE S BARIÉRAMI

Při současném použití obou střelnic 100 m i 50 m již vypočtené hodnoty - 45 dB u chráněných budov opět přesahují limit.
Řešením je neprovozovat obě střelnice současně nebo umístit 50 m střelnici do kryté haly s dostatečným útlumem opláštění. Zvětšování bariér při výpočtech již nemělo velký efekt.
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HLUKOVÉ POSOUZENÍ

ZPRACOVAL: Ing. Jiří Novotný

VÝPOČETNÍ MODEL

Výpočty byly provedeny dle současně platných norem za použití specializovaného software, normy použité při výpočtu :
ČSN EN ISO 17201-3 : Akustika - Hluk střelnic - Směrnice pro výpočet šíření zvuku
ČSN EN ISO 17201-5 : Akustika - Hluk střelnic - Management hluku
ČSN EN ISO 17201-4 : Akustika - Hluk střelnic - Predikce hluku projektilu
ČSN EN ISO 17201-2 : Akustika - Hluk střelnic -Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
ČSN ISO 17534-1 : Akustika -Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality
ČSN ISO 9613-1 : Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře
ČSN ISO 9613-2 : Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu
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HLUKOVÉ POSOUZENÍ
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