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střelnice

Střelnice, hluk
a zákon
DaviD KaRÁSEK

V posledních letech se stále 
častěji opakuje smutný scénář. 
Poblíž města či vesnice stojí 
střelnice, kde se střílí a nikomu 
to nevadí. Pak se změní 
územní plán, kolem střelnice 
vyrostou obytné domy a jejich 
obyvatelé si začnou stěžovat 
na hluk. Následuje měření, 
omezení provozu a celý proces 
nezřídka končí tím, že střelnice 
je buď zavřena, nebo zavře 
sama. Jak se proti tomu bránit, 
na to jsme se zeptali Tomáše 
Trávníčka, ředitele sdružení 
Lex na ochranu práv majitelů 
zbraní.

je tam střelnice, že se tam střílí a dělá 
to hluk. v této chvíli hraje zákon jedno-
značně pro majitele střelnice – pokud 
úřad ví, že je tam zdroj hluku, musí to 
vzít do úvahy, musí to proměřit a do 
vzdálenosti určené hygienickými limity 
nesmí povolit žádnou stavbu. Takže 
domy v okolí střelnice nebudou a pro-
blém je vyřešený dřív, než vznikne. 

Horší je, když k tomuhle podchycení 
nedojde a úřad se o problému s hlu-
kem oficiálně dozví teprve ve chvíli, 
kdy obytná zástava v okolí střelnice 
už stojí – obvykle právě ze stížností 
obyvatel. v té chvíli už má úřad víc 
možností, jak situaci řešit, včetně ře-
šení na úkor střelnice, jako protihlu-
ková vyhláška nebo omezení provozu. 
Musím zde bohužel říci, že argument 
„my jsme tady byli první“ je málokdy 
něco platný – pokud hluk překračuje 
hygienické limity, přestává být občan-
skoprávním problémem a spadá pod 
zákon o zdraví lidu, kde se na tyhle věci 
nehledí. Stejně tak nepomáhá, pokud 
je na pozemcích v okolí střelnice věcné 
břemeno v podobě hluku ze střelnice 
– věcné břemeno je soukromoprávní 
ujednání a nesmí být v rozporu se 
zákonem, jinak je neplatné. 

Možností, jak to řešit, je několik a zá-
visí to hlavně na příčině problému. 
Ze zkušenosti vím, že případů, kdy šlo 
opravdu o hluk, je minimum – u těch 
střelnic, kterým jsme pomáhali tohle 
řešit, to byly často sousedské problémy, 
kdy sousedé buď nemají rádi majitele 
střelnice, nebo tam střelnici prostě ne-
chtějí z nějakých osobních předsudků 
vůči střílení. Stížnosti jsou v tom případě 
formou sousedských naschválů, které 
mají střelce vyštípat. Druhá možnost 
jsou peníze – někomu prostě šlo o po-
zemek, na kterém střelnice stála. 

V
 první řadě je zde potřeba 
říci: tyto problémy se řeší 
tím snáze, čím dříve se pod-
chytí. Opravdu tady platí, že 
gram prevence ušetří tunu 

problémů. Nejúčinnější obranou je tu 

�� Před palebnou čarou a u nejbližšího obydlí se 
objeví citlivé mikrofony, vystřelíte si pár desítek 
ran – a může to být naposledy 

občanská uvědomělost. To znamená, 
aby se majitelé střelnic, komerčních 
i klubových, aspoň základně vyznali 
v relevantních zákonech – jako občan-
ském a správním – a hlavně sledovali, 
co se v obci děje. Jakmile se začne 
řešit nějaká změna územního plánu, je 
třeba tam jít a zjistit, o co jde. 

Pokud je změna někde „na dostřel“ 
od střelnice, je nutné sdělit úřadu, že 

�� Tomáš 
Trávníček




