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Strelnice trochu inak
Ing. Alfréd Kotek

dat preteky vyššej úrovne, a strel-
nice okresného významu. Kon-
cepcia obsahovala aj vzorové
projekty a rozpocty strelísk
a strelníc spolu s technickými
správami s rozpisom materiálov.
To všetko bolo zosúladené so

streleckými poriadkami Sloven-
ského polovníckeho zväzu a Me-
dzinárodnej streleckejorganizácie
UIT tak, aby sa vytvorili opti-

Rozmach v minulosti málnepodmienkyprejednotlivé
Nestorom najväcšieho roz- disciplíny a možnost objektív-

voja slovenského polovníckeho neho porovnávania výsledkov do-
a ciastocne aj športového stre- siahnutých na jednotlivých
lectvav sedemdesiatych a osem- strelniciach.
desiatych rokoch minulého Koncepcia stanovovala aj
storocia bol Slovenský polov- výšku subvencií na výstavbu jed-
nícky zväz. V roku 1973 ustano- notlivých kategórií strelníc.
vil subkomisiu, s ktorou sme V tom case sa vo velkejmiere za-
spolu s predsedami streleckých cali budovat aj strelnice polovníc-
komisií z okresov vypracovali na kych združení. Už vtedy platila
základe podkladov, ktoré spraco- 'Podmienka na schválenie strel-
val vedúci odboru strelectva nice, aby jej prevádzkovatel dolo-
Tomáš Krivjanský,Koncepciu žil k projektu súhlas vlastníka
rozvoja výstavby a rekonštrukcie pozemku a odborné vyjadrenie
pofovníckych strelníc p.aSlo- balistika s nákresom ohrozených .~
vensku do roku 1985.lej súcas- priestorov, ktoré sa museli pocas ~
tou bola aj kategorizácia strelníc strelby oznacit a zabezpecit. ~
tak, aby v každom z vtedajších V tom case bol jediným prístup> l
krajov bola aspon jedna oblastná. ným úradným balistikom pán ,;
strelnica kvôli možnosti usporia- Ing. LadislavDUmal z Brna. Rád ,2
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K
dže som s brokov-

nicou alebo rozhod-

covskou páskou ci
odznakom na

hlopni "povyme-
tal" vela strelníc, zažiadalo sa mi,

na rozdiel od problémov Balzaco-
vých kurtizán, uviest aj cosi viac
k problematike lesku a biedý na-
šich pofovníckych strelníc.

pripomeniem pamätníkom jeho
špecialitu: v závere každého listu,
ktorým oznamoval svoj príchod
na rekognoskáciu strelníc uviedol
poznávacie znamenie: "cerný klo-
bouk se širokou zelenou stuhou".

On a pán Krivjanský s funkcio-
nármi pofovníckeho zväzu v jed,
notlivých okresoch absolvovali
výbery stavenísk a schvafovani~
väcšiny strelníc na Slovensku.

Peniaze na strelnice
V rámci spomínanej koncep-

cie financovali aj nákup vyše 400
vrhaciek tercových kotúcov s ruc-

ným natahovaním, ktoré sa vyrá-
bali VQvývojových dielnach Vy-
sokej školy lesníckej a drevárskej
vo Zvolene a v úcelovom zaria-
dení Zväzarmu v Mnfšku nad

Hnilcom. Dalšie vrhacky sa do-
viezli z vtedajšej NDR a niekolko
kusov na testovanie z Madarska.

Z Francúzska sa doviezli vrhacky
s pneumatickým a elektromoto-
rickým natahovaním so zásobní-
kom na 30, respektíve 450 tercov.
Okrem toho sa subvencovala aj
výroba 25 technických zariadení
bežiacich tercov a výroba fonoza-
riadení a timerov na vypúštanie



tercov. Súcastou koncepcie bola
aj technická, projektová a od-
borná pomoc pri majetkovopráv-
nom vyrovnaní pozemkov
a schvalovaní stavieb vrátane ná-

kladov za posudky balistika.
Ak zrátame subvencie Sloven-

ského polovníckeho zväzu a fi-
nancné prostriedky okresov
a polovníckych združení, predsta-
vovalo to v tom case niekolko

desiatok miliónov korún na vý-
stavbu našich polovníckych strel-
níc. Ich lesk zvyšujú aj tisíce
brigádnických hodín, ktoré polov-
níci odpracovali na ich výstavbe
a zdokonalovaní. K tomu treba

prirátat aj státisíce korún príspev-
kov špickovým strelcom a ná-
klady na školerue vyše 500
streleckých inštruktorov a roz-
hodcov vš~tkých stUpnov.

V dôsledku politických a spo-
locenských zmien po roku 1989
došlo aj k ústavným a zákonným
zmenám, ktoré obnovili domi-
nanciu vlastnÍctva nad užívacÍffii

vztahmi. Je prirodzené, že ich rea-

lizáci~ postUpne postihuje strel-
nice sneusporiadanými
vlastníckymi vztahmi k pôde, na
ktorej stoja. V niektorých lokali-
tách sa zástavba približuje k strel-
niciam, co vytvára prirodzený
negatívny tlak na ich existenciu.

Naproti tomu vzniklo v po-
slednom období niekolko sú-

kromných strelníc s novými

spôsobmi strelby, ktoré sú vyba-
vené špickovou technikou so sa-
moobslužným a dialkovým
ovládaním. Novinkou je strelisko
a disciplína takzvaný americký
trap, kde jedna vrhacka sústavne
meniaca elevacný a stranový uhol
letU tercov nahradí pätnástvrhac-
kovú batériu. Dalšou novinkou je

polovnícky parkúr, ktorý umožní

strelcovi overit si streleckú zdat-

nost na letiace terce pri rôznych
rýchlostiach, smeroch, uhloch
a nerovnakej velkosti tercov.

V súcasnosti máme asi 280

brokových a gulových strelísk,
175 a 105, na ktorých sa dá za
osem hodín odstrielat približne
27-tisíc položiek. Ich kapacita na-
svedcuje, že za optimálnych pod-
mienok na nich môžu za dva dni

po jednej položke odstrielat tak-
mer všetci slovenskí polovníci. To
všetko so zárukou objektívnych
technických podmienok, bezpec-
nosti a komfortU strelby.

Nedostatky na
strelniciach

K trvalým nedostatkom na-
šich brokových strelníc patrí z en-
vironmentálneho hladiska

zatažovanie streleckého priestoru
nežiaducim odpadom. Pri bež-
ných streleckých pretekoch po-

lovníckeho združenia napríklad
na batérii sa vrhne priemerne

3 000 tercových kotúcov a vy-
strelí asi 4 500 brokových nábo-
jov. Do priestoru strelby dopadne
1,5 milióna brokov, co predsta-
vuje 11,7 gramu zliatin olova na
štvorcový meter. Z nich vplyvom
vzduchu, vody a pôdnych kyse-

lín vznikajú toxické komplexné '~

soli, ktoré znehodnocujú kvalitU ~
pôdy. Okrem toho do priestoru ~

pred vrhackami padne na každý ~
štvorcový meter asi 130 gramov Ri
úlomkov asfaltových tercov a sú- ~
casti brokových nábojov, tisíce 2
rôznych plstených alebo plasto-
vých košíkov a zátok. Z tých sa

len málokde a len malá cast vy-
hrabe ci vyzbiera. Tento problém
je ovela vypuklejší na perma-
nentne používaných brokových
strelniciach. Budúcnost ukáže,
ako sa podarí vyriešit tento pál-
civý problém.

Niekolko strelníc sa stalo ko-

ristou dravej bezohladnosti priva-
tizérov. Tí, opantaní vidinou
velkých ziskov, namiesto moder-
nizácie strelníc a zvýšenia kom-
fortU strelby nakoniec rozpredali
zariadenie a spôsobili ich zánik.

Pri zriadovaní strelnice treba

rátat aj s financnými nákladmi za
znalecký posudok a správne po-
platky za vydanie povolenia na
jej zriadenie a prevádzku. Aj
z toho dôvodu si myslím, že je
jednoduchšie presunút polovní-

kov z polovníckeho združenia na
schválenú strelnicu druhého, ako
absolvovat schvalovaciu tortúru

pri výstavbe novej strelnice,
kedže jt:dnorazové strelnice už
zákon nedefinuje.

Niekolko pripomienok
V zelenom polícku je zvýraz-

nené, že v našej právnej úprave
nie je urcený strelbou ohrozený
priestor a spôsob ochrany osôb
a objektov pred úcinkami striel.
To nie je pravda. Privypracúvaní
znaleckých posudkov znalci
postUpujú podla všeobecne zá-
väzných predpisov, podla znalec-
kých štandardov a metodických
pokynov, ktoré schválilo a ozná-
milo Ministerstvo spravodlivosti
SR. Znalec v odbore strelné

zbrane a výbušniny pre posudzo-
vanie strelníc musí v znaleckom

posudku posúdit strelnicu z hla-
diska bezpecnosti pri strelbe, sta-
novit ohrozené priestory, posúdit
úcinnost ochranných valov a zá-
bran z hladiska ich bezpecnosti
a urcit zbrane a strelivo, ktoré

možno používat na danej strel-
nici.

Na základe toho každá strel-

nica musí mat vypracovaný pre-
vádzkový poriadok, v ktorom sa
podla potreby uvádza aj povin-
nost ohrozené priestory oznacit
a zabezpecit. Tým je zarucený
spôsob ich ochrany a za to je
zodpovedný prevádzkovatel
a správca strelnice so svojimi prá-
vami a povinnostami. Uvedené
okolnosti plne potvrdzujú opod-
statnenost znalcov nielen v pro-
cese schvalovania strelníc, ale aj
v širokej škále odborných rozho-
dovacích konaní v našom živote.
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