VYJÁDŘENÍ K PROJEKTU LUKOSTŘELNICE V LOKALITĚ TIŠNOV
ŽADATEL – REALIZÁTOR:

Václav Kappel, spolek Odyssea Tišnov

LOKALITA:

Tišnov – pod Klucaninou

VYMEZENÍ v TERÉNU:

STATICKÉ PRVKY BEZPEČNOSTI:

dle dodaného leteckého snímku

ohraničení celého areálu stabilním plotem

DYNAMICKÉ PRVKY BEZPEČNOSTI: dostatečně početný a proškolený lukostřelecký personál –
instruktoři střelby z luku

STUPEŇ TYPIZACE:


Z českého pohledu: unikátní přírodní prostory z pohledu provozování skupinové střelby
z luku, primárně přírodou vytvořené přirozené situování pro střelbu z luku, nutné jen drobné
zemní úpravy; vhodnost i z pohledu celodenního průběhu slunečního svitu. Je v souladu s
předpisy a pravidly Českého lukostřeleckého svazu. Vyhovuje zákonu České republiky číslo
119/2002 Sb „O zbraních a střelivu“



Z mezinárodního pohledu: lepší přírodní situování v obydlené krajině než např.
lukostřelnice v Polsku, Slovensku, či Maďarsku – tedy minimální úpravy a nutnost zemních
prací. Projekt je v souladu s pravidly mezinárodní lukostřelecké federace Word Archery a
pravidly EU.

Vyjádření – doporučení:




Toto místo je pro lukostřeleckého odborníka již na první pohled velmi dobře situované, s
velmi strmým a vysokým přirozeným protisvahem, který má rozhodující význam jako
bezpečné dopadiště vystřelených šípů. Minimální délka požadované ochranné dopadové
zóny dle mezinárodní lukostřelecké federace WA je stanovena na 20m. Zde je toto splněno a
navíc umocněno prudce se zvedajícím se terénním zlomem. Dále základní plocha o
rozměrech cca 40 x 30 představuje ideální lukostřelecké stanoviště. V každém případě musí
být stanovena odpovědná proškolená osoba (instruktor střelby z luku, trenér, rozhodčí), jež
by odpovídala za dodržování základních pravidel bezpečného střílení z luku pro příchozí
adepty a prováděla by přímý dohled či dozor.
Možnost, že by se zde lukostřelecké aktivity skloubily s dalšími činnostmi ve formě např.
instalování herních prvků, venkovních posilovacích zařízení apod. je reálná, a to za
předpokladu, že tyto aktivity budou situovány vně zóny určené pro lukostřelecké pole.
Termínem vně zóny je myšleno za zády stojících střílejících lukostřelců i po stranách
vytýčeného prostoru pro lukostřelnici. Po stranách by bylo vhodný např. drátěný plot, jež by
byl vzdálený od hrany střelecké plochy minimálně 5m.

SHRNUTÍ: Veškerá organizovaná lukostřelecká činnost probíhá v ČR, tak jako i v dalších zemích EU za
pasivního postoje národních úřadů a orgánů s tím, že národní lukostřelecké federace organizují a
vytvářejí pravidla, předpisy pro realizaci své činnosti tak, aby touto činností nebyly poškozeny jiné
skupiny obyvatelstva ve smyslu ohrožení života, zdraví či újmy na majetku anebo potlačení
specifických zájmů státu (myslivost, rezervace, historické památky apod.).
Akreditovaný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací v lukostřeleckém sportu je hlavním odpovědným
faktorem co se týká místa a směru střelby z luku, posuzovatelem z hlediska lukostřelecké balistiky.
Místa provozování střelby z luku jsou plně v kompetenci organizátora, který je organizován
v lukostřeleckém svazu, avšak nejvyšší kompetentnost přebírá vždy, ať už při jednorázové soutěži
anebo při schválení provozního řádu trvalé lukostřelnice lukostřelecký rozhodčí s odborností 1.řídy a
náležitou zkušeností.

V Ostravě dne 11.11.2016

František Hegedüs, Korunní 1244/59, Ostrava

František Hegedüs; rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, člen Českého lukostřeleckého svazu;
specialista na organizování soutěží v terénní lukostřelbě v zastavěných a obydlených
lokalitách obcí a měst; specialista na vytýčení nových stabilních lukostřelnic.
Poznámka: Dle Zákona o zbraních a střelivu (č. 119/2002 Sb.§ Zbraně kategorie D, g)
mechanické zbraně) není luk do nátahové síly 32lbs (150N) považován za zbraň. Mimo jiné i
z tohoto důvodu se přistupuje k provozování lukostřelnic diametrálně odlišně než ke
střelnicím pro palné zbraně.

