
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Povětrnostní vlivy jako faktor ovlivňující přesnost střelby 

Climatic lnfluences as a Factor lmpacting on the Accuracy 
of Shooting 

Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: 

JanLodr Ing. Jan Brych 

Praha, srpen 2008 



Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své diplomové práce Ing. Janu Brychovi 
za odborné vedení, podnětné připomínky a čas, který mi věnoval. 

Dále chci poděkovat příslušníkům Útvaru rychlého nasazení za praktické 
informace a pracovní materiál. 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem pouze 
literaturu uvedenou v seznamu bibliografické citace 

A~~e< 
---~-------------------

Jan Lodr 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla 
vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen literatury řádně 
citovat. 

Jméno Příjmení Císlo OP Datum Poznámky 



Obsah: 

Abstrakt ........................................................................................................... I 

Úvod ................................................................................................................ 2 

Cíl práce .......................................................................................................... 3 

Úkoly práce ..................................................................................................... 3 

Klíčová slova ................................................................................................... 3 

Uvedení zbraně do provozu ............................................................................. 4 

1. Povětrnostní vlivy ........................................................................................ 5 

2. Vítr ............................................................................................................... 6 

2.1 Základní směry větrů .............................................................................. 9 

3. Teplota ....................................................................................................... l6 

4. Nadmořská výška ....................................................................................... IS 

5. Slunce ..................................................................................................... .... 20 

6. Déšť ............................................................................................................ 23 

7. Podpůrné prostředky ................................................................................... 25 

8. Využití střelby na velké vzdálenosti v policii a armádě ............................. 27 

9. Střelba v otevřeném prostoru a v zastavěné oblasti .................................... 29 

10. Závěr ......................................................................................................... 30 

Literatura ......................................................................................................... 32 

Zbraně a technická data ................................................................................... 33 

Příloha tabulky ................................................................................................. 3 7 

Příloha obrázky ................................................................................................ 38 



Abstrakt 

Střelba na velké vzdálenosti v otevřeném prostoru a v zastavěné oblasti je 
dosti problematická právě z důvodu změny povětrnostních vlivů, které zásadně 
mění rychlost a směr střely. 

Střelba na velké vzdálenosti je v policejní a armádní praxi určena jako 
podpůrný prostředek pro operující skupiny nebo jednotky, které nejsou schopny 
vlastními silami zabezpečit prostor, ve kterém operují dále při ochraně VIP osob 
a vyhraněných objektů. A v neposlední řadě také k likvidaci pachatele(ů), kteří 
svým jednáním naplňují skutkovou podstatu zvlášť nebezpečného trestného činu 
a ne lze zasáhnout jinak. 

Summary 

Lang-distance shooting in open space and built-up areas is rather problematic, 
particularly for the reason of climatic influences which substantially impact on 
the velocity and direction of the bullet. 

Lang-distance shooting in police and army applications is used mainly to 
support operating groups or units that are not capable of securing the space in 
which they operate by their own means, further to protect VIP persons and 
objects ofthe state's interest. And last but not least, it is used for the 
neutralisation of malefactors committing first-degree crimes and no other means 
of neutralization can be used. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci chci popsat, jak působí povětrnostní vlivy na přesnost 

střelby na velké vzdálenosti ve venkovním prostředí a v zastavěné oblasti. Této 

problematice spolu se střelbou se věnuji 10 let. 

Povětrnostní vlivy zásadním způsobem ovlivňují přesnost střelby, která právě 

v policejní praxi je velice důležitá. V minulosti bylo dosti problematické určovat 

velikosti odchylek, hlavně pokud se střílelo na velké vzdálenosti. Tak například 

před rokem 2000 byly ve výzbroji Policie ČR a v Armádě ČR zbraně ruské 

výroby SVD 1 "Sniperskaja Vintovka Dragunova" a lovecké zbraně České 
zbrojovky "kulovnice vz. 54" osazené ruskou optikou se zvětšením pouze 4 krát. 

Jen specializovaný útvar Policie České republiky" Útvar rychlého nasazení 

(URNA), měl ve výzbroji speciální odstřelovací pušky SIG 3000. 

V dnešní době už má Policie i Armáda k dispozici kvalitní odstřelovací 

pušky zn. Sako TRG 22 308 Win., TRG 42 338 Win., Accuracy 308 Win., Chey 

Tac 408 Na zbraních je namontována optika Schmid Bender 4-16 x 54, 5-25 x 

56 a Leupold 8,5-25x50 vše s osnovou MIL-DOT. (viz Zbraně technická data) 

Chci poukázat na rozdílnost střelby při různých teplotách a v různém prostředí, 

které nám nabízejí různé typy střelnic. Je velký rozdíl střílet v otevřeném 

prostoru nebo v zastavěné oblasti. A tato specifika chci ve své práci objasnit. 

K těmto účelům jsem použil jako experimentální prostředek odstřelovací 

pušku Sako TRG 22 308 Win., střelivo zn. Sako 7.62 x 51, váha střely 10,9 gr., 

zbraň je osazena optikou Schmid- Bender 4-16 x 54. Na vzdálenosti 100m, 

300m, 500 m. Při těchto vzdálenostech dochází k největším rozdílům 

v odchylkách. 

Toto střelecké odvětví prošlo dlouhým vývojem a postupnou modernizací. 

Zlepšují se podpůrné měřící přístroje a byl vyvinut elektronický program, který 

po zadání základních údajů vypočítá potřebné hodnoty pro nastavení velikosti 
odchylek. Je to jeden z nejlepších podpůrných programů, které lze v dnešní době 

použít k těmto účelům. 
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Cíl práce 

Cílem práce je objasnit problematiku střelby na velké vzdálenosti ve 
venkovním prostředí a v městské zástavbě. Dále využívání podpůrných 
prostředků k určování velikosti odchylek a jejich vyhodnocování ke správnému 
nastavení. 

Úkoly práce 

Popsat a vysvětlit vlivy povětrnostních podmínek na dráhu střely. 
Objasnit rozdílnost střelby v otevřeném prostředí a v městské zástavbě. 
Popsat jak zpracovávat získané údaje. 

Klíčová slova 

Zbraň, vítr, teplota, slunce, déšť, nadmořská výška, záměrná osa, střelba, střela, 

odchylka, pozorování, měření, korekce, klik 
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Uvedení zbraně do provozu 

Ještě než začnu popisovat působení povětrnostních vlivů na střelbu na velké 
vzdálenosti, je nutné popsat postup při uvedení zbraně do provozu s následnou 
evidencí zaznamenaných hodnot, které se zjišťují před samotným výstřelem. 
Tato evidence je velmi důležitá, protože zbraň, která je uváděna do provozu 
musí být seřízena - nastřelena. Takto je označován postup, kdy zbraň je osazena 
optikou (puškohledem) a seřízena tak, aby splňovala potřebná kritéria pro 
střelbu. Nástřel se provádí na vzdálenost 100m. Před samotným nástřelem je 
nutné měřit teplotu vzduchu, nadmořskou výšku, čas nástřelu Gestli byl 
proveden dopoledne nebo odpoledne), postavení slunce, jas, směr a sílu větru. 
Za ideální podmínky se považuje polojasno a bezvětří. Po provedeném nástřelu 
se všechny hodnoty zaznamenají do záznamového deníku zbraně. Nástřel na 
vzdálenost ( 1 00 m) se provádí z důvodu minimálního narušení povětrnostními 
vlivy, které působí na dráhu střely. Od tohoto okamžiku je zbraň připravena ke 
střelbě. Noniusové stupnice na optice jsou nastaveny na O nebo jiná čísla, která 
jsou zaznamenány jako nástřelné hodnoty na 100m. V tabulce 3 (viz 3. Teplota) 

jsou číselné hodnoty, které se nastavují na noniusové stupnici (výšková korekce) 
na optice na různé vzdálenosti a jejich změna při změně teploty. Ještě pro 
úplnost dodávám, že nástřel ostatních vzdáleností je nutné provést za přibližně 
stejných podmínek jako první nástřel. 

Jak je patrné z tabulky 4(viz 3. Teplota), při změně teploty se vždy mění nástřelná 
hodnota na 100m (viz 3. Teplota, tabulka 3) a od této hodnoty se vždy mění ostatní 
nastavení. Proto je velice důležitá tato evidence, aby nedocházelo k chybnému 
zasažení cíle. Zejména v policejní praxi je přesnost zásahů důležitá. Zásahové 
zóny na lidském těle jsou velice malé, zhruba 10 až 15cm a s narůstající 
vzdáleností se jejich zdánlivé rozměry zmenšují (viz. Příloha obrázky - Uvedení 

zbraně do provozu). A minutí této zóny může mít v některých případech fatální 
následky. 
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1. Povětrnostní vlivy 

Povětrnostní vlivy vítr, teplota, slunce, déšť, nadmořská výška, tlak a roční 

období jsou faktory, které ovlivňují přesnost střelby. Před samotnou střelbou je 

tedy nutné dodržovat určité zásady. Zaznamenávat teplotu, směr a rychlost 

větru, polohu slunce a v jaké nadmořské výšce střílíme. Tyto faktory lze rozdělit 

do dvou skupin. 

První skupina ovlivňuje při střelbě osu x (stranová osa) 

Druhá skupina ovlivňuje při střelbě osu y (výšková osa) 

V první skupině je na prvním místě vítr, který svou rychlostí a směrem nejvíce 

ovlivňuje přesnost zásahů. Přesnost zásahu je v policejní praxi velice důležitá. 

Sebemenší odchylka od zásahové zóny znamená při nasazení odstřelovače k 

likvidaci pachatele držícího rukojmí velké problémy. Pokud střelec správně 

nevyhodnotí a nenastaví správné hodnoty, následky mohou být katastrofální, 

může dojít k zasažení rukojmího. 

Dalším faktorem je slunce. Svým pohybem po obloze způsobuje refrakci, to 

znamená, že dochází k optickému klamu při pohledu na cílovou zónu a tím i ke 

špatnému zacílení. 

Ve druhé skupině je hlavním faktorem teplota, která ovlivňuje výškovou 
odchylku. Při používání těchto moderních zbraní dochází k výškovému 
odchýlení už při změně teploty od 5°C. Je tedy nutné pokaždé kontrolovat a 
zapisovat teplotu před každým výstřelem. 

Dalším faktorem v této skupině je tlak. Tlak působí podobným způsobem jako 
teplota, ale změna tlaku na výškovou odchylku není tak patrná. 

Dalším faktorem je nadmořská výška. Nadmořská výška také ovlivňuje 

výškovou odchylku. Už při změně nadmořské výšky zhruba od 200 metrů nad 

mořem se mění výšková odchylka. 

Dalším faktorem je déšť. Déšť působí jako pevná překážka v dráze střely a tím 

snižuje její rychlost a zkracuje dostřel. 

Pokud spojíme všechny tyto faktory, je střelba na velkou vzdálenost opravdu 

velmi náročná. 
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2. Vítr 

Vítr se točí okolo Země v obrovských systémech, každý z nich se skládá 
z milionů mikrosystémů. Ráno, když vychází slunce a země se zahřívá, na 
východní straně kopců, ohřátý vzduch se pomalu slabými proudy zvedá a 
proudí přes kopce- západní svahy budou větrnější než východní. Večer je děj 
opačný. Studený vítr uvolňuje místo teplejšímu. Problematičtější je blízkost 
vodní hladiny nebo střílení přes ni. Teplý vítr, který se pomalu zvedá od země, 
je nad vodní plochou nahrazován studeným vzduchem od vody (tento jev se 
nazývá bríza). 

Vítr je nejlépe zaznamenatelný na otevřené ploše, kterou nám právě poskytují 
přírodní střelnice nebo okraje lesů. Procvičování v pozorování, odhadování 
rychlosti a směru větru je velice důležité pro samotnou střelbu. Už při větru 1 
mls lze pozorovat pohyb trávy. Při větší rychlosti lze zaznamenávat pohyb 
různých podrostů (křoviny, větve stromů). Pro zajímavost připojuji Beaufortovu 
stupnici síly větru tabulka 1. Pokud ale jsme na ploše bez trávy nebo podrostu, 
lze zde také zaznamenávat sílu větru, ale je to podstatně složitější. Pomáhá nám 
vyšší teplota. Ohřátý vzduch zhruba v metrové výšce od povrchu země se chvěje 
(tetelí) a podle rychlosti větru se ohřátý chvějící vzduch naklání pod určitým 
úhlem. 
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Tabulka 1. Beaufortova stupnice 

Beaufortova Slovní vyjádřeni Rychlost (km/h) Rychlost (m/s) 
stupnice 

Bezvětl'í (klidno) 
0,1 

relativní bezvětří, lze 0-5 0-1 

zaznamenat lehk)· pohyb trávy 

Slabý vítr 
2 

vítr je cítit ve tváři, listy 5-10 1-3 

stromu šelestí 

Mírný vítr 
3 

listy stromů a větvičky jsou v 10-20 3-6 

trvalém pohybu 

Čerstvý vítr 
4,5 

vítr zdvihá prach, pohybuje 20-35 6-10 

slabšími větvemi 

Silný vítr 
6 

vítr pohybuje silnějšími 35-55 10-15 

větvemi 

Velmi silný vítr 
7,8 

vítr pohybuje celými schody, 55-75 15-21 

chůze proti větru je obtížná 

Vichřice 
9,10 

vítr ulamuje větve, chůze proti 75-110 21-30 

větru je téměř nemožná 

11,12 Orkán 
nad 110 nad 30 

ničivé účinky 

V zastavěných oblastech je určování rychlosti a směru větru podstatně složitější. 
Pokud se jedná o zastavěnou oblast, kde není žádná zeleň, musí střelec využívat 
jiné pomůcky. Na rohové objekty ve směru střelby, které souvisejí s prolukou, 
se umísťují různé pomocné fáborky například z jemného textilu (padákovina) a 
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ty pomáhají při orientaci ve směru a rychlosti větru. Další podpůrnou 
pomůckou mohou být reklamní plakáty, vlajky u budov. 

Vítr v zastavěné oblasti působí jinak než ve volném prostranství, kdy jeho 
rychlost je ve většině případů stabilní. Zastavěná oblast může působit na vítr, 
jako "Bernoulliho trubice" obrázek 1. To znamená, že vzduch, který 

Obrázek 1 Bernoulliho trubice 

proudí mezi dvěma bloky budov, je zhuštěn a nabírá na rychlosti. Tato rychlost 
je větší při vyústění ze zúženého prostoru mezi bloky než ve volném prostoru 
dále od proluky. Ve městě totiž bloky budov tvoří ucelenou bariéru proti větru a 
jen proluky nebo navazující ulice působí jako větrný tunel. To znamená, že vítr 
působí jen místy. Proto je důležité aby v místech, kde jsou tyto proluky byly 
použity pomocné fáborky nebo jiné podobné předměty, umožňující zjistit 
orientačně směr a rychlost větru. Dále je na zkušenostech střelce, aby správně 
určil směr a rychlost větru. 

Dalším pomocníkem při odhadu rychlosti větru jak jsem se již zmínil je při 
vyšších teplotách ohřátý vzduch. Ohřátý vzduch u budov se chvěje (tetelí) a při 
určité rychlosti větru se pohybuje pod určitým úhlem. 

Z dostupných zdrojů Policie SRN- Severní Porýní - Vestfálsko, město 
Dortmund byl nasazen odstřelovač k likvidaci pachatele, který přepadl banku a 
vzal si rukojmí. Vzdálenost konečného výstřelu byla 55 m. V zastavěné oblasti 
je to poměrně velká vzdálenost, aby byly dodrženy již zmíněné požadavky a 
nedošlo k zasažení rukojmího. 

Na závěr lze říci, že střelba v zastavěné oblasti je velice obtížná a nedoporučuje 
se střílet dále než v souvisle zastavěném bloku budov. Pokud bude následovat 
vyústění ulice do střeleckého koridoru, je střelba neúčinná! 
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2.1. Základní směry větrů 

Vítr dělíme na základní směry: 

a/ plný boční vítr - působící z 90°, 
b/ poloviční vítr- působící zhruba ze 45° 
cl přední vítr- působící proti dráze střely 
dl zadní vítr - působí ve směru dráhy střely 
e/ nárazový vítr- působí jen místy 
f/ turbulentní proudění - působí v blízkosti paty ochranných valů a záleží na 
rychlosti větru 

Větrná růžice 
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a/ p 1 n ý vítr - působí pod úhlem 90° horizontálně na dráhu střely, vychyluje 
ji stranově a zásah je vedle zásahové zóny, plný vítr se označuje proto, že 
hodnota, která je naměřena se používá celá. (Obrázek 2) 

bl po 1 o v i ční vítr -působí pod úhlem zhruba 45° horizontálně na dráhu 
střely a vychyluje ji stranově a zásah je vedle zásahové zóny, poloviční vítr se 
označuje proto, že hodnota, která je naměřená se bere poloviční. (Obrázek 3) 

cl přední vítr -takto je označován směr větru, který působí proti dráze 
střely, tím působí na střelu větší odpor proudícího vzduchu, který naráží na 
střelu a ta je tímto brzděna a ztrácí větší množství energie než za optimálních 
podmínek, proto je zásah pod zásahovou zónou. (Obrázek 4) 

dl z ad ní vítr - takto je označován směr větru, který působí stejným směrem 
jako dráha střely a tento směr větru způsobuje, že odpor vzduchu působící na 
střelu je menší než při bezvětří a tím dochází k tomu, že střela je nadnášena a 
zásah je nad zásahovou zónou. (Obrázek 5) 

el nárazový vítr -je specifický tím, že nepůsobí na dráhu střely stále, ale 
jen v určitém časovém období nebo jen v určitém úseku, proto je velice těžko 
zaznamenatelný a způsobuje velké problémy při samostatné střelbě, při tomto 
Yětru hodně rozhoduje zkušenost střelce. (Obrázek 6) 

dl turbu 1 e nt ní proudění - tento vítr vzniká při obtékání pevných částic, 
například se projevuje na střelnicích typu polozavřená, to znamená, že střelnice 
je chráněna po jedné straně pevným valem, vítr při určité rychlosti naráží na 
tento val, obtéká ho a část proudícího větru se stáčí k povrchu a vrací se zpět a 
vytváří jakýsi větrný válec (podobný vodnímu, který se tvoří u splavů) často je 
tento vítr špatně vyhodnocen střelcem a dochází k chybnému nastavení 
stranových odchylek. (Obrázek 7) (viz Příloha obrázky- Směry větrů, turbulentní 
proudění) 
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Obrázek 5, Zadní vitr (boční pohled) 

12 



t 

I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l l 
l l 
Ir 
ll 

~ 

' ' ' I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Obrázek 6, Nárazový vítr (půdorys) 

I 
I 

I I 
I I 
I I 

• l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l l 
ll 
IJ 
~ 

' ' 
t 

~ 

' I I 
I 
• 

Obrázek 7, Turbulentní vítr (půdorys) 
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Nikdy nelze přesně určit, jestli je rychlost větru po celé dráze střely stejná, proto 
se klade větší důraz na pozorování směru a rychlosti větru v cílové zóně, protože 
v této fázi má střela menší energii a je více náchylná na vyosení ze své dráhy. 
Provedl jsem měření rychlosti větru na vzdálenostech 100 m, 300 m a 500 m 
tabulka 2. K měření jsem použil anemometr zn. Windmaster 2. Tyto vzdálenosti 
jsem rozdělil do 100 metrových úseků a v těchto úsecích jsem prováděl měření 
rychlosti větru ve stejném časovém úseku tak, aby bylo patrné, jak rozdílná 
rychlost větru může být ve stejném časovém úseku na různých vzdálenostech. 
Hodnoty jsem zaznamenával do tabulky a následně vypočítal o kolik se 
rychlost větru liší na těchto vybraných vzdálenostech. 

Tabulka 2 Rychlosti větru ve stejném časovém úseku 

Úseky I 2 mls 2 mls 2 mls 
Palebná čára 

100m 2 mls 2 mls 2 mls 
200m - 2 mls 2 mls 
300m - 3,5 mls 3,5 mls 
400m - - 3 mls 
500m - - 1,5 mls 
Rozdíl O mls 1 ,5 mls 2 mls 

Jak je patrné, rozdíly jsou poměrně velké. Podotýkám, že to není vždy shodné. 
Hodně záleží právě na prostředí, ve kterém se daná střelnice nachází nebo místo 
nasazení střelce. Bez rozdílu rychlosti větru je pouze vzdálenost 100 m. Rozdíly 
jsou patrné v posledním 100 metrovém úseku na vzdálenosti 300 m, kdy pokles 
dráhy střely a ztráta energie je už do jisté míry znatelná. U vzdálenosti 500 m je 
také znatelná rozdílnost rychlostí. (viz Pfilohy tabulky) 

Uvádím příklad k naměřeným hodnotám: 
U vzdálenosti 300 m při plném větru je rychlost na palebné čáře 2 mls a v cílové 
zóně 3,5 mls. Rozdíl je 1,5 mls což činí v přepočtu cca 8 cm. To znamená, že 
pokud se budeme spoléhat na měření rychlosti větru na palebné čáře, odchylka 
nám činí 8 cm. Střílíme-li na terč podobné velikosti jako je lidská hlava, která 
má velikost zhruba 20 cm, ve vzdálenosti 300m je tento obraz cíle zmenšen. 
Při rozdílu 8 cm jak jsem uvedl, střelec není schopen zasáhnout cíl! V praxi by 
to mělo fatální následek. 

14 



U vzdálenosti 500 m při plném větru je rychlost na palebné čáře 2 mls v úseku 
300m je 3,5 mls v úseku 400 m je 3 mls a v cílové zóně jen I ,5 mls. Rozdíl je 2 
mls. Hodnoty z tabulky 5 (viz Přílohy tabulky) nám udává velikost odchylky, cca 
31 cm. I když v cílové zóně je naměřená hodnota menší než na palebné čáře, 
v úseku 300 m je největší plný vítr 3,5 mls zde je křivka dráhy střely největší. 
Proto je velice důležité pozorovat pohyb větru v cílové zóně, která je pro nás 
důležitá. 

Na druhou stranu, pokud jsou "ideální podmínky" pro střelbu, lze střílet i na 
velké vzdálenosti např. 600 m, 700 m, 800 m s velkou přesností. V příloze 
přikládám terče, které byly nastřeleny právě za ideálních podmínek. (viz Příloha 
obrázky- Základní směry větrů) 
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3. Teplota 

Teplota je prvkem, který ovlivňuje výškovou korekci. Je potřebné 
zaznamenávat teplotu a další vlivy aby byl střelec vždy schopen zasáhnout cíl. 
Teplotní rozhraní, kdy dochází ke změně nastřelené hodnoty je zhruba 5 °C. 
Jak jsem již uvedl v kapitole (Uvedení zbraně do provozu) je zaznamenávání 

teploty před střelbou velice důležité, protože podle této hodnoty se nastavuje vše 
ostatní. V tabulkách 3, 4, kde jsou uvedené hodnoty pro výškovou korekci, je 
patrné, že při změně teploty, při které se mění nástřelná hodnota na 100m, se 
mění všechny ostatní hodnoty. Záleží pak, jak velký je teplotní rozdíl. V této 
tabulce je změna korekce o 20 °C. 

tabulka 3. 10°C tabulka 4. 30° C 

Dálkam kor. Dálkam kor. Dálkam kor. Dálkam 

kor. 
15m 11 125m I 15m 15 125m 

-I 
20m 14 150m 2 20m 12 150m 

o 
25m 10 200m 5 ~5m 8 200m 

4 
30m 9 250m 10 30m 1 250m 

8 
50m 2 300m 16 50m o 300m 

14 
15m o 350m 11 15m -2 350m 

15 
lOOm o 400m 26 lOOm -2 400m 

24 
120m I 500m 36 120m -I 500m 

34 

V praxi to znamená, že hodnota na základu ( 100 m ) se mění o dva kliky na 
noniusové stupnici pro výškovou korekci. Ještě dodávám: pokud je teplota vyšší 
než při nastřelení, hodnoty se odečítají od základu a při nižších teplotách se 
hodnoty přičítají. 
Nesmíme ovšem zapomínat, v jaké denní době střílíme. I když bude teplota na 
teploměru ukazovat teplotu, při které bychom měli měnit nastavení například o 
dva kliky, může stát, že zásah bude pod zásahovou zónou. Vysvětlení je 
následující: i když teplota vzduchu dosáhla naměřené hodnoty, v ranních 
hodinách je teplota u země o něco nižší a to z důvodu, že země ještě není 

16 



dostatečně ohřátá. Střelba se ve většině případů provádí vleže a zbraň je zhruba 
10 až 15 cm od země a je spíše ovlivňována teplotou při zemi. Tedy i samotná 
manipulace se zbraní musí být uvážená, kdy ji vyjmout z pouzdra a připravit. 

Toto opatření se vztahuje i na střelivo. Mělo by se skladovat v originálních 
obalech nebo v boxech, které doporučí výrobce. V minulosti se stávalo, že 
střelivo ponechané určitou dobu na slunci reagovalo poněkud odlišně než když 
bylo skladováno ve stínu. Docházelo k tzv. předehřátí. Týkalo se to hlavně 
střeliva ruské výroby, které měla policie ve výzbroji. To přinášelo problémy 
v tom, že zásahy byly nad zásahovou zónou. Stejný problém vznikal, pokud byl 
náboj vložen do nábojové komory zbraně příliš brzy před výstřelem a byla vyšší 
teplota. Vlivem vyšší teploty došlo k ohřátí zbraně a tak vznikl stejný problém. 

Vznikl tepelný most mezi zbraní a nábojem. Zásahy měly podobný charakter, 

tedy nad zásahovou zónou. 
V dnešní době již mnoho firem zabývající se výrobou střeliva používá 

stabilnější prachové náplně tak, aby odolávaly teplotním výkyvům. 
Provedl jsem test se střelivem značky Sako, které jsem použil při této 

diplomové práci a zbraň, která je ve výzbroji Policie ČR. 

V první testu jsem ponechal náboje v plastovém obalu na přímém slunci po 
dobu jedné hodiny, při teplotě cca 40 °C. Po uplynutí této doby jsem provedl 
nástřel po třech ranách na vzdálenostech 100m 300m a 500 m. Náboje byly 
stabilní nedošlo k výrazným odchylkám od nastavených hodnot. 

Ve druhém testu jsem vložil náboje do mrazícího boxu, kde byla teplota -1 O °C 
po dobu jedné hodiny. Byly provedeny nástřely a opět nedošlo k výrazným 
změnám. 

Ve třetím testu byla ponechána zbraň na přímém slunci v odpoledních hodinách 
po dobu jedné hodiny, teplota se pohybovala okolo 42 °C. Zde se začaly 
projevovat odchylky od základního nastavení. Největší odchylka byla u nástřelu 
na vzdálenosti 500 m. Zásahy byly nad zásahovou zónou zhruba o dva kliky 
(lklik=lcm,je pevná hodnota o kterou se posune záměrný kříž) oproti normálu. Je 
patrné, že pokud se ponechá zbraň delší dobu na přímém slunci při vyšší teplotě, 
má to vliv na přesnost střelby. 

I na tento fakt si musí střelec působící na stanovišti dávat pozor a průběžně 
kontrolovat teplotu a chránit zbraň před teplotní změnou. 

17 



4. Nadmořská výška 

Hustota vzduchového sloupce sahajícího od hladiny, kde se tlak zjišťuje, až k 
horní hranici atmosféry se s přibývající nadmořskou výškou zmenšuje. Tlak 

vzduchu tedy s přibývající nadmořskou výškou klesá. Změnu tlaku vzduchu 
připadající na 100m výšky udává tzv. vertikální tlakový gradient. Vertikální 
tlakový gradient s výškou klesá, s přibývající nadmořskou výškou se toto klesání 

stále zpomaluje. Všeobecně platí, že ve výšce 5500 m tlak klesne zhruba na 
polovinu. 

Atmosféra je plynný obal země tvořený vzduchem, který se skládá ze 78% 
dusíku, 21 o/o kyslíku, 1 o/o (přibližně) inertních plynů, zejména argonu, určitého 
množství oxidu uhličitého a metanu, dále obsahuje vodní páry a pevné částice 
(prach). Atmosféra se rozděluje do několika vertikálních vrstev: 

-troposféra( 0-11 km) 
-stratosféra( do 40 km) 
-mezosféra(do 80 km) 
-termosféra(do 300 km) 

Stav vzduchu je charakterizován tlakem, teplotou a relativní vlhkostí. Pro 
balistické výpočty se vzduch považuje za ideální plyn. To znamená, že pro něj 
platí tato stavová rovnice: 

p = R.T[J I kg] 
p 

p*V=R*T 

p - tlak vzduchu 
p - hustota vzduchu 

R- specifická plynová konstanta(pro vzduch 287,05 J/kg.m3 
T - teplota v Kelvinech 
V - objem 

Hustotu vzduchu můžeme tedy podle této stavové rovnice vypočítat podle 
tohoto vzorce: 

p = 100 · p [kg 1m3 ] 

287,05 ·(Te +273,15) 

Tlakp do této rovnice dosazujeme v milibarech=hpa např. 1013,25. 
Teplota se do této rovnice nedosazuje v Kelvinech, ale ve °C konstanta 273,15 
slouží pro přepočet teploty z Kelvinů na °C. 
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Tlak a teplota se mění v závislosti na nadmořské výšce a také na počasí. 
Pomůcky pro střelce se proto definují podle takzvané standardní (normální) 
atmosféry. Tyto atmosférické podmínky mají pevně definované průběhy tlaku a 
teploty vzhledem k nadmořské výšce. Mezi nejznámější a nejpoužívanější 
standardní atmosféru patří ICAO (International Civil Aviation Organisation), 
což jsou parametry, definované Mezinárodní civilní leteckou organizací, která 
byla přijata i jako standard NATO. Jako vztažná výška ICAO byla zvolena 
hladina moře. V naších podmínkách je standardní atmosféra definovaná těmito 
veličinami: 

-teplota vzduchu t= 15°C 

-teplotní gradient G=- 6,328.10-3 K/m (platí do výšky 9300m nad 
hladinou moře) 

-tlak vzduchu p=750 torr=1000 hPa=0,1 MPa 
-relativní vlhkost cp=SO % ve všech výškách 
-absolutní bezvětří 

Byl proveden test na dvou střelnicích s různou nadmořskou výškou. 
První střelnice se nachází ve Vojenském prostoru Libavá střelnice Daskabáty 
(Jižní Morava) s nadmořskou výškou 518 metrů nad mořem a druhá střelnice je 
u města Bzenec (Jižní Morava) s nadmořskou výškou 210 metrů nad mořem. 

Podle provedených testů bylo zjištěno, že změna korekce se mění 
přibližně po výškových 200 m. Lze tedy předpokládat, že se změnou nadmořské 
výšky se mění i nástřelná hodnota. 
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5. Slunce 

Slunce svou polohou a intenzitou jasu způsobuje různé druhy problémů. 
V první řadě způsobuje přesvícení dopadové plochy, pokud se střílí na bílou 
plochu v cílové zóně. A to, i když je použit tmavý terč, ale okolní plocha je 
světlá. V optice to střelci způsobuje nemalé problémy už při použití zvětšení 1 O 
krát. Terč se stává rozostřený a střelec není schopen zaostřit. K odstranění 
tohoto problému se používá očnicový filtr, který má tmavé sklo a do jisté míry 
zmírňuje účinky přesvícení. (Obrázek 8) 

Obrázek 8, Očnicová clona 

Tento filtr se přikládá na zadní stranu optiky. V opačném případě, pokud by 
byla světelnost tak nízká, že by byla viditelnost minimální nebo je inverzní 
oblačnost, používá se filtr k rozjasnění. Ten se vkládá do přední části optiky a 
má světle žlutou barvu. (Obrázek 9) 

Obrázek 9, Světelný filtr 

Dále se vliv slunce projevuje tak, že dochází k lomu slunečních paprsků v mase 
vzduchu (vzdušném obalu). (obrázek 10) 
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Obrázek 1 O Snellův zákon, lom slunečních paprsků 

Pokud sluneční nebo měsíční světelné paprsky procházejí obláčkem, v němž 
jsou ledové krystalky, může se kolem slunce či měsíce objevit barevný prstenec. 
Obláčky s ledovými krystalky se nachází ve velkých výškách v atmosféře a mají 
podobu řas, které jsou velice jemné a modrá obloha jimi může prosvítat. Ledové 
krystalky působí podobně jako vodní kapičky. Světlo se od nich buď odráží 
nebo se v nich láme, podle toho mají halové jevy vzhled buď bělavý nebo 
v duhových barvách. Nejčastějšímjevemje malé halo, což je bělavý kruh 
obepínající slunce, který má na vnitřním okraji načervenalé zbarvení. Pokud je 
malé halo v duhových barvách, je z vnější strany lemováno fialovou barvou. 
Zřídka se objevuje kolem slunce také větší kruh- velké halo, které je většinou 
bílé. Světlo odražené od ledových krystalků může vytvářet také vícenásobné 
obrazy slunce (parhelia), sluneční sloupy objevující se nad vzcházejícím nebo 
zapadajícím slunce a oblouky nad a pod sluncem (Parryho oblouky). 
V polárních oblastech se halové jevy vyskytují i při zcela jasné obloze, neboť je 
zde i v nižších výškách dostatek ledových krystalků ve vzduchu. (viz Příloha 
obrázky- Slunce) V praxi to znamená, že střelec míří na středovou zónu, ale jak 
dochází k lomu paprsků, obrazec se mihotá kolem své středové osy. Pro 
názorné vysvětlení jsem provedl pozorování v 1 Ohodinovém časovém úseku. 
Zbraň jsem pevně zafixoval tak, aby nedošlo k jejímu pohybu. Záměrný kříž 

---·-~ ···--~ 

Obrázek ll, Lom světla ve vodě 

jsem zamířil na střed zásahové zóny a 
po dvou hodinách jsem pořizoval 
snímky, jak dochází k pohybu záměrné 
osy. Ze snímků patrné, že vlivem slunce 
dochází k pohybu po terči, což právě 
způsobuje změna postavení slunce a 
průchod slunečních paprsků, viz příloha 
foto. Pokud s tímto faktem není střelec 
obeznámen, dochází k chybnému 
zamíření. 
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Zjednodušeně řečeno to lze přirovnat k tyči ponořené do vody. Obrázek ll. 
V místě styku s vodní hladinou se obraz lomí. Je to z důvodu rozhraní dvou 
prostředí, které mají jinou hustotu. To způsobuje, že při pohledu přes optiku na 
terč se projevuje optický posun zásahové zóny. 

Zrcadlení v atmosféře 

Optické zrcadlení v přízemní vrstvě vzduchu, označováno také jako fata 
morgana, je optický klam způsobený přírodou. Ukazuje oázu uprostřed 
rozpálené pouště nebo kaluž vody na vyprahlé silnici, která je však převráceným 
obrazem oblohy, způsobeným ohýbáním a odrazem paprsků. Za horký letních 
dnů slunce ohřívá povrch země a přízemní vrstvu vzduchu, od které se odráží 
světelné paprsky směrem ke studenějšímu vzduchu, který se nachází v úrovni 
oka. Zrcadlení se může naopak objevit, je-li vzduch při zemi hodně studený. 
Paprsky stoupající z vrstva studeného vzduchu narazí na teplejší vzduch a odrazí 
se směrem dolu k oku pozorovatele. 
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6. Déšť 

Déšť má podobné vlastnosti jako vítr, ale ve vertikálním směru. Kapky vody 
padající na zem jsou pevné částice, do kterých střela naráží a ta je při kontaktu 
s ní srážena. Hodně záleží na intenzitě deště. Kapky deště mají průměr od 0,5 
mm do 5 mm. Menší kapky se nazývají mrholení a větší než 5 mm se 
nevyskytují, protože jsou rozrušeny odporovými silami, které na kapky působí. 

Třídění srážek. 

Atmosférické srážky se třídí podle: 

• skupenství- srážky kapalné, tuhé a smíšené 
• původu - srážky padající a usazené 
• délky výskytu - srážky trvalé, občasné a přeháňky 
• příčin vzniku - srážky konvekční, cyklonální a orografické. 

Třídění podle skupenství je zřejmé, nepotřebuje další vysvětlení. 
K padajícím srážkám patří déšť, mrholení, sníh, kroupy a ledové jehličky, k 
usazeným srážkám pak rosa, jinovatka, námraza a ledovka. 
Občasné srážky jsou trvalé srážky, které na určitou dobu ustávají; přeháňky jsou 
srážky s náhlým začátkem a koncem a krátkým trváním, vypadávají z 
konvekčních oblaků. 

Konvekční srážky vypadávají zejména z oblaků druhu cumulonimbus. Mají 
charakter přeháněk; často bývají provázeny bouřkou. Cyklonální srážky 
vypadávají v oblasti cyklón (především frontální srážky); orografické srážky se 

vytvářejí v důsledku terénních překážek. 

Pozorování a měření srážek: 

Při pozorování a měření srážek na meteorologických stanicích se určuje: 

• tvar srážek, 
• úhrn (množství) srážek 
• doba trvání srážek 
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Podle hustoty deště je velikost odchylky od O do 2 kliků výškové korekce. Na 
vzdálenosti 100m se jedná o malou odchylku, ale u vzdáleností 300m a 500 m 
je to poměrně značná odchylka, kterou musí střelec správně vyhodnotit. Lze 
tedy předpokládat, že s narůstající vzdáleností má déšť větší vliv na velikost 
odchylky. 
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7. Podpůrné prostředky 

Podpůrné prostředky, dále jen anemometry, jsou hlavním prostředkem 
k získávání informací o povětrnostních podmínkách bez nich by střelci byli 
schopni jen těžko správně vyhodnotit faktory, které zásadním způsobem 
ovlivňují přesnost střelby na velké vzdálenosti. Tyto podpůrné prostředky se dělí 
na dvě základní skupiny: 

1 I ruční anemometry 

2/meteostanice 

Do skupiny ručních anemometrů řadíme: 

- Silva ADC Wind 

- Ruční anemometr 5000 

- Windmaster 2 

- Davis 271 Turbo 

- Kestler 4000, 4500 

- Sky Master SM - 28 

Do skupiny meteostanic řadíme: 

- Honeywell TN924 W 

-Davis V antage Pro2 Plus 6162C Professional 

-Anemometr AN 4202 

Existuje spousta dalších značek, ale vybral jsem pouze typy, které jsou 
používány v armádě a policii. Většina z nich je více funkčních, to znamená, že 
zaznamenávají více hodnot o počasí. Pouze Windmaster 2 je jednoúčelový, to 
znamená, že měří pouze rychlost větru. Před každým výstřelem musí střelec 
sledovat anemometr a vyhodnocovat naměřené hodnoty. Pokud by se střelec 
spoléhal na odhad teploty, síly větru, tlaku a dalších vlivů, které naměřil na 
začátku a dále již údaje nekontroloval, může se stát, že špatně vyhodnotí tyto 
vlivy a nezasáhne cíl. V reálné situaci tento problém nesmí nastat, protože by to 
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způsobilo fatální následky v podobě nezasažení požadovaného cíle, nebo 
v horším případě zasažení jiného cíle (nezúčasněná osoba, rukojmí). Jinými 
slovy selhání! Proto jsou k dispozici tyto podpůrné prostředky, které usnadňují 
vyhodnocení v daném okamžiku. Ruční anemometry má každý střelec u sebe, 
meteostanice jsou součástí pevných stanovišť, které mají delší trvání. Jsou 
mnohem přesnější a poskytují více informací. (viz Příloha obrázky - Podpůrné 

prostředky) . 

Dalším podpůrným prostředkem je již zmiňovaný balistický program, který 
po zadání základních hodnot (vzdálenost, vítr, teplota, tlak, nadmořská výška a 
váha střely) vyhodnotí a určí potřebné nastavení, ale pozor, jde pouze o 
orientační údaje za předpokladu, že jsou tyto naměřené hodnoty konstantní, 
neměnné! Což je nepravděpodobné. V další fázi je na střelci a jeho zkušenostech 
v odhadu nastavení. Zde jsou právě důležité záznamy jednotlivých výstřelů, 
které se v určitých procentech shodují. 
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8. Využití střelby na velké vzdálenosti v policii a v armádě 

Tuto kapitolu lze rozdělit na dvě skupiny a to armádní a policejní. 

Armádní střelci (odstřelovači) jsou využíváni jako pozorovatelé při 
prozkoumá vání terénu, kterým se přesouvá součinnostní jednotka. Další 
z funkcí, kterou má vojenský odstřelovač, je vyřazování techniky nebo 
jednotlivých členů nepřátelské jednotky. Obrazně řečeno má střelec za úkol 
vyřazovat z boje, ne však usmrcovat a proto může použít větší zásahovou zónu, 
protože se jedná o celé tělo. Spíše je důležité poranění než přímá likvidace. Při 
takovém zranění jsou nuceni ostatní členové jednotky se o poraněného postarat 
a tím je snížena bojeschopnost jednotky. Vojenští odstřelovači mají určeno, jak 
v tomto směru postupovat. Začíná se od nejvyšších hodností směrem dolů. 
Současně tím dochází k demoralizaci jednotky. 

Další jejich využití je operování hluboko ve vnitrozemí cizích států v oblastech, 
kde se nacházejí různé partizánské- záškodnické nebo povstalecké jednotky, 
které nějakým způsobem napadly nebo ohrožují suverenitu státu nebo došlo 
k únosu občanů země, a nebo je potřeba likvidace jejich přímých vůdců 
například narkobaronů. To vše se odehrává právě na velké vzdálenosti, aby 
nemohlo docházet ke kontaktu s nepřáteli. 

Z dostupných zdrojů kanadských speciálních jednotek, které byly nasazovány 
v Afghanistanu, je největší vzdálenost střelby 2400 m se zásahem na druhý 
výstřel. 

Policejní střelci (odstřelovači) jsou nasazováni jako pozorovatelé při akcích, kde 
je potřeba pokrýt větší část území, kde operuje zásahová skupina, která není 
schopna si zabezpečit samostatné pokrytí pro rozsáhlost území, pro sledování 
osob, které se určitým způsobem podílejí na výrobě nebo distribuci drog. Jedná 
se především o obydlí v lesích nebo různé hospodářské objekty. Dále jsou 
nasazováni při ochraně státních činitelů, požívající tuto výsadu, nebo objektů, 
které je nutno chránit na velké vzdálenosti, jsou tzv. "chráněné zóny" 
(vzdálenostní perimetr). V minulosti to bylo zasedání například MMF, NATO 
nebo návštěvy prezidentů. Dále se střeží letištní plochy, aby nedocházelo 
k narušení chráněné zóny, po celé trase na daném území. Střeží se především 
výškové budovy v okolí trasy a místa, kde jsou ubytovány VIP osoby. 
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Další využití policejních odstřelovačů je nasazování při přepadení objektů velké 
důležitosti nebo při únosu. V těchto případech je úkolem odstřelovačů 
eliminovat pachatele. V tomto případě jsou na rozdíl od armádních střelců 
zásahové zóny malé, protože musí dojít k likvidaci a ne ke zranění. Ztížené 
podmínky jsou tehdy pokud, je brán rukojmí. Tím se zásahové zóny zmenšují 
pouze centimetrové velikosti. V těchto případech je opravdu důležitá důsledná 
evidence již zmíněných povětrnostních vlivů. 

Uvádím právní úpravy, které opravňují nasazení odstřelovačů podle Zák. č. 
283/91 Sb. 

§ 3 9 odstavec a 

( 1) Policisté zařazení v zásahových jednotkách služby pořádkové policie a v 
zásahové jednotce rychlého nasazení, v ochranné službě, jakož i ve službě 
cizinecké a pohraniční policie na letištích jsou oprávněni používat speciálních 
donucovacích prostředků a speciálních zbraní při zákrocích k ochraně životů a 
zdraví osob a k ochraně majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(3) Speciální zbraně jsou: 

a) odstřelovací puška; 

§ 42 

Služební zákroky pod jednotným velením 

(1) Zakročují-li policisté pod jednotným velením, rozhoduje o použití 
donucovacích prostředků a zbraně za podmínek uvedených v tomto zákoně 
velitel zakročující jednotky. O použití donucovacích prostředků a zbraně může 
na místě zákroku rozhodnout též nadřízený tohoto velitele, který tímto 
rozhodnutím přebírá velení až do ukončení zákroku. Rozhodnutí velitele 
zakročující jednotky a jeho nadřízeného o použití donucovacích prostředků a 
zbraně musí být zadokumentováno na zvukovém nebo písemném záznamu. 

(2) Na velitele zakročující jednotky, který rozhodl o použití donucovacích 
prostředků a zbraně podle odstavce 1, přecházejí povinnosti, které mají jinak po 
použití těchto prostředků nebo zbraně policisté. 
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9. Střelba v otevřeném prostoru a v zastavěné oblasti 

Střelba v otevřeném prostoru je méně náročná než střelba v zastavěné oblasti, 
pokud se nenacházíme v členitém terénu. U nás v naší republice se nachází 
zhruba 3 typy přírodních střelnic. Viz příloha obrázky 

- otevřená: střelnice tohoto typu je ideální místo pro zdokonalování se ve střelbě 
za povětrnostních podmínek. Tato střelnice je ohraničena pouze lesním 
porostem, kde vítr má ve většině případů konstantní rychlost. 

- polouzavřená: střelnice tohoto typu má alespoň na jedné boční straně vytvořen 
umělý val do určité výšky. V blízkosti tohoto valu se vytváří při určité rychlosti 
větru turbulentní vítr. Jedná se o místa v blízkosti paty valu, kde dochází díky 
zpomalení síly větru k chaotickým nepravidelným vírům. V podstatě se jedná o 
jakýsi vzdušný válec podobný vodnímu pod splavem. A často dochází ke 
změnám směru větru. 

-uzavřená- úvalová: tento typ střelnice je bezproblémový. Obě jeho boční 
strany jsou ohraničeny valem. Na této střelnici se doporučuje provádět 
seřizování a nástřely, protože je zde eliminován vítr a působí zde jen teplota, 
tlak a nadmořská výška, což jsou faktory ovlivňující pouze výškovou odchylku 
zásahu. 

Střelba v obytné oblasti je problematická (laicky řečeno "sázka do loterie"), ale 
přesto je třeba tento fakt mít plně pod kontrolou. Proto se ve většině případů 
vzdálenost střelby zkracuje na co nejmenší, aby se zamezilo střelbě v prostoru, 
kde není souvislá obytná zástavba. V místech, kde je proluka, dochází k silným 
větrným proudům a tyto proudy se chovají jako nárazový vítr. To znamená, že 
střela při své dráze je vystavena působnosti větru pouze v určitých místech a 
střela se tímto stává nestabilní. Pro střelce to znamená ztížený odhad rychlosti 
větru v místě proluky. (viz Příloha obrázky - Střelba v otevřeném prostoru a v zastavěné 

oblasti) 
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10. Závěr 

Na závěr své Diplomové práce chci shrnout veškeré poznatky, které jsem během 
psaní této práce získal. Ze získaných poznatků, testů a pozorování vyplývá, že 
při střelbě na velké vzdálenosti je důležitá důsledná evidence veškerých 
naměřených hodnot, které musí střelec zaznamenávat před samotným výstřelem. 

Evidence a manipulace 

Samotná evidence je důležitá pro porovnání již zaznamenaných hodnot 
s novými naměřenými hodnotami. Takový způsob porovnání usnadňuje střelci 
zdlouhavé měření a výpočty pro nastavení potřebných odchylek. Všechny tyto 
získané údaje si střelec zaznamenává do svého střeleckého deníku. Pro 
zajímavost přikládám dva typy střeleckých deníků. (viz Přílohy obrázky - Podpůrné 
prostředky) Další ze získaných poznatků je manipulace se zbraní a střelivem na 
střelnici nebo jiném místě, kde bude provedena střelba. Zbraň by měla být co 
možná nejdéle v ochranném pouzdře, které je k tomuto účelu určeno a 
manipulovat se zbraní je nutné až těsně před výstřelem, aby nedocházelo 
k teplotním změnám na zbrani. S municí je to obdobné jako se zbraní. 
Samostatné náboje musí být od sebe odděleny, aby nedocházelo k jejich 
poškození. Měly by se nechávat v originálním balení od výrobce, nebo 
v boxech, které doporučuje výrobce a vyjímat je až těsně před samotným 
použitím. Nebyly sice potvrzeny účinky vysokých teplot na změnu dráhy střely, 
jak se dříve o tomto problému hovořilo, ale faktem zůstává, že je třeba munici 
skladovat tak, aby nedocházelo k jejímu poškození a ovlivnění balistických 
vlastností. 

Postup při nácviku střelby 

Před samotnou střelbou na velké vzdálenosti 300m a dále je důležitá takzvaná 
suchá příprava. Jde o pozorování pohybu trávy, keřů nebo korun stromů. 
V případě, že se jedná o plochu, kde není dostatečné množství podrostu se 
střelec zaměřuje zvláště při vyšších teplotách na tetelící se vzduch, který se při 
určité rychlosti větru pohybuje pod určitým úhlem. V praxi to znamená, že dva 
střelci budou na místech, kde bude prováděna střelba. K dispozici by měli mít 
podpůrné prostředky, (anemometr, pozorovací dalekohled, komunikační 
prostředky) budou pozorovat vítr a navzájem si kontrolovat jednotlivé odhady. 
Všechny hodnoty se musí zaznamenat pro další vyhodnocování. Tyto záznamy 
spolu s naměřenou teplotou, nadmořskou výškou a tlakem střelec zadá do 
podpůrného balistického programu a ten mu určí přibližné velikosti odchylek 
k jednotlivým rychlostem větru. Všechna tato pozorování a měření usnadňují 
střelci práci s povětrnostními vlivy. 
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Střelba 

Co se týká samotné střelby, ať už v otevřeném prostoru nebo v zastavěné oblasti, 
je vhodné si vybírat palebné postavení tak, aby výstřel směřoval do volného 
prostoru, který není členitý. Je to z důvodu snadnějšího přehledu o 
povětrnostních vlivech. Při střelbě v zastavěné oblasti je nutné dbát již 
zmíněných poznatků a střílet jen v místech, kde není žádná proluka. Pokud by 
ale k takovému výstřelu muselo dojít, je potřebné důkladně zmapovat dráhu 
střely. Na kritických místech udělat opatření, například ustavení pomocných 
fáborků na místech, kde proluka vyúsťuje, nebo umístění osoby, která bude 
v místě proluky měřit směr a rychlost větru v době výstřelu. Pak lze provést 
samotný výstřel. 

Nutno podotknout, že úspěšná střelba na velké vzdálenosti a osvojení si 
správného odhadu rychlosti a směru větru má dlouhodobější charakter. Ze své 
zkušenosti mohu potvrdit, že po desetileté praxi střelce stále nejsou mé odhady 
v určování rychlosti větru na velké vzdálenosti přesné. 
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Zbraně a technická data 

Sako TRG-22 sniper rifle Finland 

Ráže: 308 Win. 

Váha: 4,7 kg 

Délka: 1150mm 

Kapacita: 1 Onábojů 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: opakovací s odsuvným válcovým závěrem 

Ráže: 338 Lapua Mag 

Váha: 5,1 kg 

Délka: 1200mm 

Kapacita: 5 nábojů 

Sako TRG-42 sniper rifle Finland 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: opakovací s odsuvným válcovým závěrem 
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Accuracy Intemational A WP (Arctic W arfare Police) 

Ráže: 308 Win 

Váha: 5,9 kg 

Délka: 1180mm 

Kapacita: 8 nábojů 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: opakovací s odsuvným válcovým závěrem 

Dragunov SVD Sniper Rifle (USSR/Russia) 

Ráže: 308 Win 

Váha: 4,3 kg 

Délka: 1225 mm 

Kapacita: 1 O nábojů 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: automat 
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SIG-Sauer SSG 3000 (Switzerland) 

Ráže: 308 Win 

Váha: 5,4 kg 

Délka: 1180 mm 

Kapacita: 5 nábojů 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: opakovacf s odsuvným válcovým závěrem 
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CheyTac Long Range Rifle System - Intervention sniper rifle (USA) 

Ráže: 50 MBG 

Váha: 12,3 kg 

Délka: 1400 mm 

Kapacita: 5 nábojů 

Režim střelby: jednotlivé rány 

Typ zbraně: opakovací s odsuvným válcovým závěrem 
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Příloha tabulky 

Tabulka 5 Rychlost větru 

ml mls 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 převýšení 

doba s 
50 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2 -0,5 

0,06 

100 0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 6 6,5 7,1 7,6 8,2 o 
0,12 

150 1,2 2,5 3,7 5 6,2 7,5 8,7 9,9 11,2 12,4 13,7 14,9 16,1 17,4 18,6 -3,9 

o 19 

200 2,2 4,5 6,7 9 11,2 13,4 15,7 17,9 20,2 22,4 24,6 26,9 29,1 31,4 33,6 -12,6 

0,26 

250 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 24,9 28,4 32 35,5 39,1 42,6 46,2 49,7 53,3 -26,5 

0,34 

300 5,2 10,4 15,6 20,8 26 31,2 36,9 41,5 46,7 51,9 57,1 62,3 67,5 72,7 77,9 -46,1 

0,42 

350 7,2 14,4 21,5 28,7 35,9 43,1 50,2 57,4 64,6 71,8 78,9 86,1 93,3 100,5 107,6 -71,9 

0,5 

400 9,5 19 28,5 38,1 47,6 57,1 66,6 76,1 85,6 95,2 104,7 114,2 123,7 133,2 142,7 -104,4 

0,58 

450 12,2 24,5 36,7 48,9 61,1 73,4 85,6 97,8 110,1 122,3 134,5 146,7 159 171,2 183,4 -144,3 

0,67 

500 15,3 30,7 46 61,3 76,7 92 107,3 122,7 138 153,3 168,6 184 199,3 214,6 230 -192,2 

o 76 

550 18,8 37,7 56,5 75,4 94,2 113 131,9 150,7 169,6 188,4 207,2 226,1 244,9 263,8 282,6 -248,9 

0,86 

600 22,8 45,5 68,3 91,1 113,9 136,6 159,4 182,2 205 227,7 250,5 273,3 269,1 318,8 341,6 -315,1 

0,96 

700 32 64 96 128 159,9 191,9 223,8 255,9 228 319,9 351,9 383,9 415,9 447,8 479,8 -479,6 

1,17 
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Příloha obrázky 

- Uvedení zbraně do provozu 

Obrázek 12 , velikost zásahové zóny na 100 m 

Obrázek 13 , velikost zásahové zóny na 300 m 

Komentář: obrázky 12, 13 

Z obou obrázků je patrné jak velké jsou zásahové zóny a při chybném nastavení 
velikosti odchylek snadno dojde k minutí cíle 
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-Směry větrů 

Obrázek 14, 600 m, 3 rány, 20°C, 10hod., 
10, 10, 9 

Obrázek 16,800 m, 3 rány 27°C, 13hod. 
10, 10, 9 

Obrázek15, 700 m, 3 rány 20 °C llhod. 
10,10,9 

Obrázek 17, Turbulentní proudění 

Komentář: Obrázky 14, 15, 16, 17 

Ze snímků je patrné, pokud nastanou " ideální podmínky" bezvětří, polojasno i 
když teplota byla vyšší, lze dosáhnout výborných výsledků. Na dalším snímku je 
znázorněno turbulentní proudění, které tvoří v blízkosti umělých valů kde 
dochází k obtékání překážek. 
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-Teplota 

Obrázek 18, 500 m 3rány, 23°C, 10hod 
9,9,9 oprava výšky o 2 kliky dolů 

Obrázek 19, 700m3 rány, 23°C , 11hod. 
9,9,8 oprava výšky o 1 klik dolů 

Obrázek 20, střelnice Kolvín, Vojenský prostor Brdy, teplota 33°C, vzdálenost terčů 500 m 

Obrázek 21 Obrázek22 
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Komentář: obrázky 18, 19, 20, 21, 22 

Z obrázků je patrné pokud dojde ke zvýšení teploty, dochází ke změně nástřelné 
hodnoty a zásahy jsou nad zásahovou zónou. 
Na dalším snímku je patrné jak teplota ovlivňuje viditelnost v cílové zóně. Při 
vysokých teplotách je zcela nereálné na tak velkou vzdálenost střílet. 

Na dalších obrázcích je vidět jak působí vysoká teplota při zemi. Optické 
zrcadlení v přízemní vrstvě vzduchu je označováno také jako fata morgana. 
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-Slunce 

Obrázek 23 , 9hodin Obrázek 24 , ll hodin Obrázek 25, 13hodin 

Obrázek 26 , 15hodin Obrázek 27 , 17hodin Obrázek 28 , 19hodin 
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Obrázek 29a, Malé halo Obrázek 30, Halo efekty 

Obrázek 29b, Velké halo 

Komentář: Obrázky 23 až 28, 29a,b, 30 

Terč jsem umístil směrem na jih, aby byl zřetelně patrný pohyb záměrné osnovy 
po terči. Zbraň byla pevně zajištěna tak, aby nemohlo dojít k pohybu. 
Pozorování jsem zahájil v 9 hodin ráno a snímky jsem pořizoval po dvou 
hodinových intervalech až do 19 hodin. Ze snímků je patrné jak se mění poloha 
záměrné osy při změně polohy slunce. 

Na dalších snímcích obrázek 29a,b a 30 je patrné jak sluneční paprsky prochází 
atmosférou, kde jsou částečky ledu nebo kapičky vody a jak působí na světelné 
paprsky. 
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-Podpůrné prostředky 

- ruční anemometry 

Silva ADC Wind - digitální meteostanice 

Obrázek 31 

Ruční anemometr 5000 

Obrázek32 
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Anemometr Windmaster 2 

Obrázek 33 

Davis 271 Turbo 

Obrázek34 
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SkyMate SM-28 

Obrázek35 

Kestler 4500 

Obrázek36 
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- meteostanice 

Honeywell TN924W 

Obrázek37 
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Davis V antage Pro2 Plus 6162C 

Obrázek 38 

Anemometr AN 4202 

Obrázek39 
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DENiK GbSTŘlLOVAČE 
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Obrázek 40a,b,c,d,e Deník odstřelovače 
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-Střelba v otevřeném prostoru a v zastavěné oblasti 

- . ·-·-ar:-.. . ....,..... 
. . --- ~ r • ~ -.--' 

Obrázek 41 , otevřená přírodní střelnice Boletice, Jižní Čechy 

Obrázek 42 , polouzavřená přírodní střelnice Ludvíkovice, Severní Čechy 
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Obrázek 43 , uzavřená přírodní střelnice Libavá , Jižní Morava 

Obrázek 44 , ul. Milady Horákové 
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Obrázek 45, ul. Haškova 

Komentář: obrázky 41, 42, 43, 44, 45 

Na obrázku 40 je přírodní otevřená střelnice, která svou rozlohou nám 
poskytuje ideální podmínky, pro střelbu za standardních podmínek. To znamená, 
že vítr nebude nárazoví a cílová plocha je dobře čitelná pro práci s větrem. 

Na obrázku 41 máme polouzavřenou přírodní střelnici, která je uzavřená z jedné 
strany lesním podrostem. U takto vytvořené střelnice je proudění větru jen 
z jedné strany. Takto vzrostlí porost tvoří tzv. větrolam. Pokud by tato střelnice 
byla uzavřena uměle vytvořeným valem, docházelo by zde při určité rychlosti 
větru k turbulentnímu proudění a i k chybnému odhadu směru větru. 

Na obrázku 42 je zcela uzavřená přírodní střelnice, která nám poskytuje střelbu 
za "ideálních podmínek". To znamená, že je zde zcela eliminován vítr. V takto 
upravené střelnici je možno nastřelovat zbraň. 

Na obrázku 43 je zachycena ulice, která představuje uměle vytvořený uzavřený 
tunel, který může poskytovat "ideální podmínky" pro střelbu v zastavěné oblasti. 
Ale při podrobnějším prostudování obrázku (označeno červenými šipkami) je 
patrné, že v uzavřeném tuneluj sou proluky (boční ulice Janovského a ulice U 
Smaltovny). Z těchto obou ulic proudí přímý božní vítr, který zásadním 
způsobem ovlivní dráhu střely. Pokud by byl střelec nucen střílet na objekt, 
který je označen (x) je dosti nepravděpodobné, že bude schopen zasáhnout 
určený cíl. 

Na obrázku 44 je ukázka uzavřeného tunelu po celé své délce. Do tohoto tunelu 
nevyúsťuje žádná ulice (proluka), které by mohla narušit dráhu střely. Zde může 
působit pouze přední nebo zadní vítr. 
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