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V Praze, dne 26. 4. 2022

Žádost Vládě České republiky o státní záruku pro dokončení realizace
projektu polyfunkčního Národního střeleckého centra

Vážený pane profesore, předsedo Vlády České republiky,
v kontextu zásadního zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, s výhledem na riziko terorismu
a válečného stavu na Ukrajině vyvolaném Ruskou federací, před námi vyvstává zásadní úkol, jak zvýšit
brannou připravenost nejen ozbrojených složek, ale také oprávněného civilního obyvatelstva, které
by mělo v případě potřeby spolupracovat s ozbrojenými složkami státu nebo v nadlimitních situacích
i plnit jednodušší samostatné úkoly. Náš spolek už dříve zahájil realizaci projektu unikátního
polyfunkčního Národního střeleckého centra z. s., které může v okamžitém i dlouhodobém horizontu
významně napomoci s branou výchovou nejen civilní a sportovní veřejnosti, ale i s pravidelným
zkvalitňováním akceschopnosti určitých složek Armády České republiky, Policie České republiky
a integrovaného záchranného systému. Projekt je svým pojetím i vybavením unikátní nejen v České
republice, ale také Evropě, a mohl by se tak stát na poli vnitřní civilní bezpečnostní politiky
příkladným vzorem pro další státy Evropské unie. Národní střelecké centrum navíc může v době krize
sloužit, díky své stavební koncepci a technologickému vybavení, jako kryt obyvatelstva proti CBRN.
Projekt byl zahájen již dříve v reakci na novelizaci Zákona č. 119/2002Sb. o zbraních a střelivu,
iniciovanou revizí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017,
kterou se měnila směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, a dále v souladu se
Zákonem č. 14/2021Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek
nebo bezpečnost České republiky, který zavádí systém střelecké přípravy, velmi aktuální právě ve
výše popsaném kontextu dění a výhledů v Evropě.
Projekt výstavby a provozu polyfunkčního vícegeneračního centra v Ústeckém kraji na sjezdu dálnice
D8 u Lovosic, do kterého jsme investovali během dvou uplynulých roků prostředky v řádu desítek
milionů korun z vlastních zdrojů, bezúročných půjček podporovatelů, darů široké veřejnosti
a odvedenou spolkovou prací, je připraven k okamžité realizaci a započetí stavby. Vlastníme
pozemky, stavební povolení s nabytou právní mocí, projektovou dokumentaci, a se vzájemným
respektem a úctou máme nastavené dodavatelské vztahy, které byly a jsou k našemu spolku
a projektu vstřícné. Základním předpokladem realizace a provozu jsou dodávky výhradně z českých
firem. Výjimkou je, na základě námi prosazovaných partnerských transatlantických vztahů, střelecká
technologie společnosti Action Target z USA, která je nejlepší na světě, využívají ji i americké
bezpečnostní složky a doposud nebyla v dále představeném měřítku v Evropě instalována.
Celková investice během 17 měsíců trvající výstavby až do okamžiku kolaudace je ve výši 330 milionů
korun českých bez DPH. Výnosy z civilního provozu budou zajišťovat dostatek prostředků na to, aby
mohla být naše činnost zcela soběstačná a bez potřeby následných veřejných provozních dotací. Do
původního finančního plánu a zajištění investice nám, bohužel, zásadním způsobem zasáhla
proticovidová opatření předchozí vlády, která opakovaně uzavírala podniky našich významných
podporovatelů. Díky tomuto problému v kombinaci s válkou na Ukrajině, inflací, růstem cen energií,
stavebního materiálu, prací a také zvyšováním základní úrokové sazby ČNB (kdy jsme s projektem

začínali na úrovni 0,25 %, dnes se pohybujeme na úrovni 5 %, a podle vyjádření ČNB lze očekávat
další zvyšování úrokových sazeb), jsme aktuálně před rozhodnutím, zda projekt pozastavit
a realizovat později, nebo požádat skrze Vás Vládu České republiky o výpomoc ve formě státní záruky
pro naše jednání o úvěrových zdrojích například s Národní rozvojovou bankou.
Plně si uvědomujeme velice komplikovanou situaci současné vlády a nespočet urgentních projektů,
jež musí být prioritně podporovány. Vzhledem k odhodlání Evropy čelit jakékoliv agresi a posílit svoji
obranyschopnost, v němž se Česká republika i díky své historické zkušenosti a postojům vlády, které
jste předsedou, stala jedním z lídrů, si dovolujeme považovat již rozpracovaný projekt Národního
střeleckého centra za poměrně prioritní s velkým přínosem, přitom však s relativně nízkými náklady.
Zdvořile si proto tímto dovolujeme požádat o projednání možnosti poskytnutí státní záruky a tím
pomoci Vlády České republiky k realizaci světově unikátního projektu polyfunkčního Národního
střeleckého centra v České republice, abychom mohli naší prací co nejdříve významně a efektivně
přispět ke zvyšování kompetence a kvalifikace oprávněných osob, civilních i profesionálů, a pomoci
České republice naplňovat cíle v oblasti vnitřní bezpečnostní politiky projektem, který je možné
realizovat ihned a bez jakýchkoliv prodlev. S ohledem na kvalitu zpracování, dodavatelské zajištění
realizace a termín plánovaného zahájení poskytování služeb by tak bylo polyfunkční Národní
střelecké centrum otevřeno pro veřejnost a ozbrojené složky ještě v době mandátu Vaší vlády.
V příloze si dovolujeme poskytnout všechny relevantní dokumenty k přijetí naší žádosti, mj. detailní
popis unikátních možností Národního střeleckého centra. Děkujeme Vám, a Vaším prostřednictvím
i členům Vlády České republiky, za posouzení.
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Ing. Libor Jirásek
ředitel spolku
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V Praze, dne 26. 4. 2022

Důvodová zpráva k žádosti o poskytnutí státní záruky projektu
Národní střelecké centrum

1.

Primární přínosy realizace projektu

1.1.

Vnitřní a vnější bezpečnost
Primárním přínosem vzdělávacího projektu Národního střeleckého centra v praxi je zvyšování
vnitřní bezpečnosti a obranyschopnosti ČR. Jak ukazuje současný vývoj v Evropě s ohledem na
rostoucí riziko terorismu a válku na Ukrajině, k bezpečnosti země přispívají různou měrou jak
bezpečnostní složky státu, tak i samotní občané. Trénovaná a připravená civilní společnost tak
může vhodně doplňovat silové složky, už jen proto, že není v moci ozbrojených složek být
všude a včas, zejména v krizových dobách. Je proto nanejvýš žádoucí podporovat přípravu
občanů pro krizové situace a k obraně státu. Už nyní se značná část zákony oprávněné
veřejnosti s tímto cílem dobrovolně a za své vlastní prostředky zdokonaluje formou různě
specializovaných střeleckých kurzů, díky kterým získává kvalitní návyky bezpečné manipulace
se zbraní, základní taktické dovednosti, ale také třeba zásady první pomoci a civilní obrany.
Díky výše uvedenému má stát k dispozici lidské zdroje, které bude možné v případě kritické
situace oslovit. Nemusí se přitom nutně jednat o válečný (či obecně bojový) konflikt. Tyto
kapacity je možné efektivně využít při celé řadě krizových situací. Může se jednat o posílení
strážní služby při klimatických či ekologických katastrofách (povodně, požáry, chemické úniky
atp.). Stejně tak je možné tyto kapacity využít například k posílení ochrany kritické
infrastruktury (energetické zdroje, rozvody, produktovody, sklady atp.). Pokud by někdy došlo
na limitní scénář ozbrojeného konfliktu na území ČR, pak je dnešní optikou situace na východě
Evropy zřejmé, že odhodlané a trénované obyvatelstvo může znamenat výrazný benefit pro
obranu země. Psychická a fyzická odolnost civilního obyvatelstva vůči stresovým situacím není
v současnosti zdaleka optimální, a v případě válečného napadení by přitom hrála zásadní
faktor v obraně země.

1.2.

Posouvání kvality a dostupnosti střeleckých služeb v ČR
Polyfunkční národní střelecké centrum si klade za cíl posunovat pomyslnou laťku kvality
střeleckých služeb v České republice. Svou koncepcí a rozsahem poskytovaných služeb bude
pozitivním příkladem pro podobná zařízení v ČR i ve světě. Cílem je, aby zákazníci (angažovaní
civilisté, sportovci, speciální útvary ozbrojených složek a IZS) dostali kvalitní primární službu
(střelba/kurz/závod) i kvalitní služby doplňkové (prostředí, občerstvení, dopravní dostupnost,
pohodlnost parkování). To vše bude zajištěno díky profesionální obsluze, na kterou budou
kladeny přísné nároky ve vystupování a chování k zákazníkům, ale především unikátním
prostorem a top-tech vybavením samotného centra.

1.1.

Zvyšování povědomí o bezpečnostních složkách a jejich propojování s občanskou společností
Polyfunkční Národní střelecké centrum má potenciál stát se výkladní skříní českého střelectví,
některých silových složek a, v obecné rovině, občanské obrany státu. Díky svému rozsahu se
budou na denní bázi potkávat ozbrojené složky při tréninku s řadovými občany, kteří si zde
budou zvyšovat své kompetence, ať již v rámci individuálního tréninku, či v rámci
organizovaných soutěží nebo různě zaměřených profesionálních kurzů (viz dále). Tato
koexistence bude zajišťovat příkladné a žádoucí posilování vazeb mezi občany
a bezpečnostními složkami. V rámci organizovaných závodů je zcela běžné, že se jich účastní
nejen soukromé osoby, ale ve volném čase právě i příslušníci ozbrojených složek státu. Při
činnosti NSC je pak logické a žádoucí v rámci mediálních výstupů na tyto skutečnosti
poukazovat a tím ještě více takové pouto stmelovat. Medializace výcviku některých
ozbrojených složek v moderním polyfunkčním centru bude dále podporovat vzrůstající image
těchto složek. Zároveň bude zintenzívněna kooperace ozbrojených složek, výrobců zbraní
a akademické sféry angažované v oblasti obrany, což umožní progresivní rozvoj ručních zbraní,
jejich vhodnosti pro konkrétní situace a taktických postupů, stejně tak jako data-based
testování připravenosti členů ozbrojených složek, sportovních střelců i oprávněných civilistů.

1.4.

Posilování vztahů s průmyslem
Významným efektem bude posilování vztahů v rámci dotčeného strategického průmyslu. Již
nyní má Národní střelecké centrum přislíbenu podporu významných výrobců zbraní GLOCK či
CZUB i řady dalších subjektů. Unikátní dispozice NSC umožní konat velké PR a business akce
pro setkávání představitelů průmyslu, spotřebitelů, akademické obce i státního sektoru. Stejně
tak lze předpokládat, že prostory budou využívány pro interní akce společností či organizací,
pro konání teambuildingu, valných hromad apod. Lze proto očekávat, že se z Národního
střeleckého centra stane významný komunikační uzel v řadě segmentů, i nad rámec oblastí
zbraní, střeliva a souvisejících služeb.

1.5.

Neutrální medializace držení zbraní
V pokročilých západních demokratických zemích je zcela běžné, že slušný, zákona dbalý občan
má právo držet zbraň, a to i pro účel sebeobrany či dokonce obrany země (vizte, například,
Švýcarsko či Finsko). Bohužel, nejen v souvislosti s vyostřujícími se vztahy Východ vs. Západ se

v mediálním prostoru i některé části evropského politického spektra už delší dobu objevují
názory a snahy zbraně v rukou civilistů omezovat či dokonce zakazovat.
Aktuální situace na východě evropského kontinentu nicméně jasně dokládá, jak je odhodlané,
trénované a kompetentní obyvatelstvo klíčové v momentě, kdy dojde k limitním
bezpečnostním scénářům. Národní střelecké centrum si klade za cíl svou činností tento narativ
posilovat, a to výhradně neutrální formou, tedy prosazovat vzdělávací činnosti v oblasti zbraní,
a prezentovat zbraně a jejich držení, ryze v neutrálním duchu, jako věc, která je běžná, kvalitně
státem regulovaná, v tomto rámci bezpečná a z hlediska národních zájmů žádoucí.
Budiž též zmíněno, že v současné době výrazně roste počet žadatelů o zbrojní průkaz. Je
naprosto důležité tyto nové držitele motivovat k intenzívnímu tréninku a poskytnout jim
k tomu také potřebné zázemí. Přestože běžných střelnic je v ČR relativně dostatek, špičkové
polyfunkční centrum střelecké a taktické přípravy, schopné poskytovat pokročilý výcvik za
standardních i specializovaných podmínek (např. střelba za větru, deště a tmy z jedoucího
automobilu), není dle našich nejlepších informací žádné, ani v ČR, a v udávaném rozsahu, ani
v Evropě. Pokročilý specializovaný výcvik je paradoxně nutný nejen pro ozbrojené složky, které
disponují i svými experty a zařízeními, ale i pro střelecké laiky, kteří tak získají důkladné poznání
limitů svých střeleckých a odborných dovedností, což omezí falešný a velmi nebezpečný pocit,
že k řešení mentálně i znalostně náročných (sebe)obranných situací si stačí zakoupit zbraň.

1.6.

Posilování obrazu České republiky jako připravené odhodlané země
Výše zmíněné efekty budou mít pozitivní vliv na celkový obraz České republiky jako připravené
a odhodlané země. Šířením tohoto obrazu se pak představitelům ČR otevřou další možnosti při
vyjednávání či navazování nových politických i obchodních vztahů.

1.7.

Mezigenerační sounáležitost a solidarita
Jako zásadní spatřujeme roli Národního střeleckého centra v podobě mezigenerační
komunikační platformy, která pomůže v reálné praxi překlenout ztrátu 30 let civilní obrany díky
extraktu znalosti a dovednosti generace znalých prarodičů předáním kompetence mladším
generacím.

2.

Evropský pohled
Evropa se v únoru 2022 razantně změnila a přehodnotila i svou doposud až naivně
bezstarostnou bezpečnostní politiku. Změnila se její bezpečnost i přístup ke strategickým
otázkám. Evropa se po dlouhé době stala rozhodnou a po dekádách přešlapování se nebojí slov
jako připravenost, obrana, armáda, zbraně, pomoc či odhodlání. Tento myšlenkový a morální
pohyb jí rozhodně posune vpřed. Evropské hodnoty, které po dekádách spolupráce umíme
velmi dobře pojmenovat, poměrně slušně vytvářet a více či méně úspěšně měřit, je ale potřeba
i bránit - před kýmkoliv, kdo by je chtěl pošlapat. Považujeme za správné, že k této rapidní

revizi pohledu na obranu, bezpečnost a připravenost došlo. Je na politické reprezentaci,
a současně i na občanské společnosti, aby uvedený pohled přijala za svůj.
Projekt Národního střeleckého centra sdílí výše uvedené hodnoty, jejich ochranu, a je
připraven se plnou měrou zasadit o jejich prosazování a udržení. Jako centrum vzdělávání
a podpory začleňování občanů do neziskového sektoru v praxi pak bude příkladem při pomoci
potřebným z jiných zemi. Lze jej, bezpochyby, z důvodu jeho mezinárodního přesahu, vnímat
také jako jeden z pilířů občanské středoevropské integrace při výchově, vzdělávání a výcviku
k ochraně svobody a demokracie, ale také jako platformu posilující sounáležitost mezi národy
postiženými uprchlickou krizí 2022. Svoji roli sehraje též jako inklusivní platforma paměti
národů Střední Evropy při setkávání pamětníků a mladé generace.

3.

Popis projektu

3.3.

Národní střelecké centrum, z. s. jako nezisková organizace
Národní střelecké centrum je zapsaným spolkem dle českého práva. Forma neziskové
organizace byla zvolena zcela záměrně, neboť touto formou je možné zajistit dlouhodobou
udržitelnost projektu a zároveň generovat pozitivní emoce spojené s ekonomickou činností
v oblasti zbraní. Spolková forma umožňuje systematické vícezdrojové financování i podporu
od dárců.
Ambicí Národního střeleckého centra je, krom vzniku a provozu samotné budovy centra,
především rozvoj střelecké kultury a střeleckého sportu v České republice, který je připravena
podporovat z výnosů poskytovaných služeb a tak snížit z této oblasti budoucí nároky na státní
rozpočet.

3.4.

Poslání spolku
Posláním zapsaného spolku Národní střelecké centrum je, v souladu se zakládacími listinami,
přispívat k dosahování obecného blaha výchovou a vzděláváním co nejširšího okruhu osob
(oprávněných civilistů, sportovních střelců a bezpečnostních profesionálů) v oblasti branně
bezpečnostní a společenskovědní, s důrazem na prezentaci evropských hodnot a evropského
kulturního a společenského vědomí, zejména v kontextu naší historické národní zkušenosti. Při
úsilí o naplňování účelu a poslání spolku se jeho činnost neomezuje na území České republiky.

3.5.

Cíle projektu spolku a nástroje
Cílem projektu Národního střeleckého centra je vystavení základů pro rozvoj občanské
angažovanosti při zajišťování bezpečnosti České republiky. Nástrojem je pak vznik samotného
Národního střeleckého centra jako polyfunkčního a vícegeneračního komplexu.

Národní střelecké centrum se tak stane, mimo jiné, významnou součástí bezpečnostní politiky
státu z pozice nevládní neziskové organizace, podporující politiku vlády v této oblasti. Je
koncipováno jako jediné svého druhu v celé Evropě.
Realizace projektu je pečlivě připravována s ohledem na bezpečnostní situaci v České republice
i Evropě, a vývoj legislativy, na kterém se skrze externí partnery podílíme. Zásadní byl také
trend rozvoje občanské společnosti, poptávka po kvalitních službách v oblasti střelectví, které
aktuálně na trhu nejsou v plné šíři uspokojovány, a to ani pro ozbrojené složky. Národní
střelecké centrum má ambici stát se etalonem kvality služeb v oblasti civilního střelectví
a aktivně spolupracovat na jeho dalším rozvoji s dalšími subjekty.

3.6.

Popis situace v České republice a řešení
V České republice existuje řada vnějších menších střeleckých středisek a podstatně méně
vnitřních. Jsme rádi za existenci každého z nich i za legislativní podmínky, které jim funkci
umožňují. Národní střelecké centrum doplňuje svým rozsahem některé vnější komplexy (Placy
u Příbrami, Hodonice u Znojma, Žalany u Teplic), ovšem jako jediné svého druhu v konceptu
komplexu vnitřního, poskytujícího služby každý den, po celý rok. Vnější komplexy nedokážou
nabídnout celoročně žádanou míru pohodlí pro všechny zákazníky, většina úseků není
technologicky vybavena pojezdy a komfort je přímo odvislý od počasí. Otvírací hodiny jsou
vázané na denní doby, a to jak z hlediska případného hluku (zpravidla záleží na dohodě
s přilehlými obcemi), tak na světelných podmínkách (zpravidla není možné střílet za soumraku,
což je obzvláště limitující v zimní sezóně). Řešením těchto problémů a výzev je vznik vnitřního
polyfunkčního komplexu Národního střeleckého centra, které mj. umí v krytých areálech cíleně
imitovat nejrůznější vlivy venkovních podmínek, včetně intenzity deště, větru, osvětlení, hluku
a zamoření oblasti kouřovými látkami (požár, použití CBRN). Zároveň je za různých kombinací
uvedených podmínek umožněna střelba z vozidla a střelba na vozidla s využitím nejrůznějších
zbraní.
Kromě střeleckých úseků obsahuje objekt rovněž prostory navazující na funkci střeleckého
centra, a to sklady, malovýrobu, servis zbraní, školící místnosti, bufet, sportovní klub, kanceláře
atp., které budou využívány jak civilními držiteli zbrojních průkazů a novými žadateli o zbrojní
průkaz, tak příslušníky bezpečnostních složek či institucí státu a municipalit, zájemci z České
republiky i hosty ze zahraničí. V případě potřeby je k dispozici i místnost první pomoci
s vyškoleným personálem.
Součástí aktivit v areálu budou i sportovně-bezpečnostní, branně bezpečnostní a osvětové
akce pro dospělé a děti ve spolupráci s policií, vojáky, hasiči a záchranáři, nebo střelecké
soutěže národního poháru LOS (Lidové obranné střelby) ve spolupráci s naším partnerem
sdružením LEX a mezinárodní soutěže IPSC (International Practical Shooting Confederation).
Část budovy bude sloužit také jako národní muzeum českých konstruktérů zbraní. V případě
nutnosti může Národní střelecké centrum sloužit i jako civilní kryt proti CBRN.

4.

Základní přínosy a způsoby využití
4.1.

Polyfunkční budova

Hlavním a v současné době na evropském kontinentu jedinečným přínosem je vznik rozsáhlého
komplexu vnitřních střelnic v polyfunkční budově. Díky svému rozsahu (12 samostatných
střeleckých úseků) budova Národního střeleckého centra umožňuje paralelní provoz několika
výcvikových skupin či sportovních událostí zároveň. Krom střeleckých úseků budova obsahuje
další prostory. Těmi jsou učebny, prezentační místnosti, šatny, kanceláře a zázemí pro personál
a střelecké instruktory, místnost zbrojaře a místnost první pomoci. Díky tomu lze uskutečňovat
v rámci Národního střeleckého centra pestrou paletu činností:

4.2.

Závody ve střelbě
V České republice je díky kvalitní legislativě možné pořádat pestrou škálu střeleckých disciplín.
Tyto závody jsou velmi oblíbené a ČR má velké množství úspěšných závodníků na vrcholové
úrovni. Střelecké úseky NSC jsou svou koncepcí připraveny nabídnout prostor jak pro statické
disciplíny (mířená střelba), tak na disciplíny dynamické (například: IPSC, LOS, IDPA).
Zázemí jednotlivých úseků umožňuje modelovat nepřeberné množství sportovních střeleckých
situací, umožňuje využívat pestrou nabídku terčových zařízení a kulis, a to včetně možnosti
umístit do některých úseků osobní automobil (výcvik bodyguardů, protiteroristických jednotek
a obrané odpovědi civilistů za této specifické situace). Krom toho umožňují skladové prostory
v těsné blízkosti střeleckých úseků uložení značného množství střeleckého materiálu, a to i pro
smluvní subjekty (výcvikové agentury, sportovní kluby a další pořadatele).
Prostory NSC nabízí i základní zázemí pro pořadatele a rozhodčí, kteří přijedou z větší dálky
a potřebují například ve skromných podmínkách přenocovat.

4.3.

Výcvik a trénink ozbrojených složek
V rámci výcviku je možné využít některé ze střeleckých úseků, které nabízejí možnost střelby
do více směrů či zahrnutí světelných efektů, umělého deště a větru. Tím je možné simulovat
různé podmínky prostředí pro získání větší realističnosti. Nad rámec popsaného je na několika
střeleckých úsecích možné vjet osobním vozidlem a trénovat tak střelbu z vozidla či z krytu za
vozidlem. Dále pak je na některých úsecích možné testovat balistické vlastnosti různorodých
materiálů. Toto je obzvláště důležité pro prvosledové jednotky, které si mohou vyzkoušet
reálné chování různých materiálů při použití palné zbraně.

4.4.

Akce pro školy, kluby mládeže či rodiny s dětmi
Národní střelecké centrum chce systematicky pracovat s mládeží, a to především formou
vzdělávacích akcí. Dnešní mládež je vystavena pokřivenému pohledu na násilí, zbraně
a bezpečnost. Ve veřejném prostoru vidí tyto fenomény pouze ve zkratkovité a zavádějící
formě. Tento důsledek nedostatečné časové dotace obdoby branné výchovy pak může

způsobit, že má mládež zavádějící představy o zbraních, jejich zraňující síle i jejich ovládání
a použití. Máme ambici stát se etalonem doplňků středoškolské výchovy praktických
a teoretických dovedností sebeobrany se zbraní i beze zbraně, civilní obrany a první pomoci.
Stejně se centrum zaměří i na výcvik aktivních civilních záloh a celkově se tak bude podílet na
posílení pozitivního obrazu občanské základny civilní obrany v mezinárodním měřítku.
Je proto žádoucí, aby byla dána mládeži (samozřejmě s informovaným souhlasem zákonných
zástupců) možnost seznámení se s funkcemi obranných prostředků, s jejich bezpečnou
manipulací a použitím v kontrolovaných podmínkách. Může se v principu jednat
o modernizovanou podobu kdysi plošně vyučované branné výchovy. Tímto aktivním přístupem
bude uspokojena přirozená, avšak bez odborného dohledu velice nebezpečná zvědavost
mládeže zkoušet jinak zakázané ovoce. Zároveň dojde u mládeže a dalších zájemců k nabytí
solidních střeleckých a bezpečnostních znalostí a oddémonizování zbraní v pozitivním
i negativním smyslu. Budou ke zbraním přistupovat bezpečně a s respektem a v některých to
vyvolá sportovního ducha a přinese novou mladou krev do sportovních klubů nebo
ozbrojených složek. Modernizovaná obdoba praktické občanské výchovy jako volnočasové
aktivity bude mít ještě jeden sekundární pozitivní efekt: informovaná mládež bude odolnější
proti zahraniční mediální propagandě a dezinformacím. Obdoba branné výchovy a zvyšování
fyzických a znalostních kompetencí mládeže, výchova k občanské společnosti a civilní ochraně
jsou pozitivní obranou před ideologickým zneužitím mladé generace. Též je třeba podotknout,
že střelecký výcvik s sebou přináší i nezbytný rozvoj fyzické a psychické odolnosti, která
zejména současným mladším ročníkům často dramaticky chybí.

4.5.

Teoretické části kurzů pro laickou i odbornou veřejnost i bezpečnostní složky
Nestřelecké prostory nabízejí pohodlí pro absolvování teoretické výuky související se střelbou
či obecně brannou a právní výchovou. Díky tomu bude možné pořádat v rámci jednoho objektu
akce, kde je třeba absolvovat jak praktické, tak teoretické pasáže. Toto se v plné míře uplatní
například u zmíněného programu střelecké přípravy dle nadstavbového zákona, kde každý kurz
má jak část teoretickou tak část praktickou (teorie: nauka o střelivu, balistice a ranivosti; nauka
o zbraních a jejich údržbě, bezpečná manipulace se zbraněmi; právní aspekty sebeobrany
a krajní nouze; první pomoc, taktika zásahu ve volném terénu a v budovách atd.; praxe:
střelecké pozice a situace s krátkou a dlouhou palnou zbraní, odstraňování závad na zbrani,
bezpečná manipulace se zbraní, řešení specifických sportovních a obranných situací, použití
neletálních sebeobranných prostředků, sebeobrana beze zbraně a sebeobrana pro ženy,
ochrana VIP, střelba za ztížených situačních podmínek a v pohybu atd.).

4.6.

Příprava na získání zbrojního průkazu a programy střelecké přípravy dle metodiky
nadstavbového zákona
Jednou z praktických náplní Národního střeleckého centra bude pořádání přípravných kurzů
na získání zbrojních průkazů. Díky rozsáhlému zázemí bude moci uchazeč pod vedením
zkušených instruktorů absolvovat teoretickou přípravu obnášející základy první pomoci,
základy právních předpisů, nauku o technických aspektech zbraní; následně bezpečnou
manipulaci, praktický trénink rozebrání a složení zbraně a konečně nácvik střelby na papírový
terč. Díky velkému množství střeleckých úseků bude možné poskytovat prostor i na samotné

konání Zkoušek odborné způsobilosti dle zákona o zbraních, a to v podstatě bez zásadního
omezování chodu zbytku NSC.
Střelecké úseky Národního střeleckého centra jsou koncipovány tak, že bude možné pořádat
kurzy dle metodiky nadstavbového zákona. Tyto kurzy obsahují jak teoretické pasáže, tak
praktický střelecký výcvik. Praktický trénink představuje střelbu z pistole a pušky, a to
v různých střeleckých pozicích či za pohybu a na různé vzdálenosti. Kurzy budou poskytovány
subjektem akreditovaným na základě nadstavbového zákona.

4.7.

Spolupráce se složkami IZS a dalšími složkami zapojenými do obrany státu
V prostorách NSC se předpokládají společné aktivity se složkami IZS. Integrovaný záchranný
systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. Ústecký kraj zřídil Stanici HZS, který je ze zákona
pověřen koordinací při mimořádných situacích doslova přes ulici od NSC. Kromě základních
složek (HZS, PČR a zdravotnická záchranná služba) předpokládáme spolupráci s ostatními
složkami IZS včetně neziskových organizací, které se na krizové situace dlouhodobě
a systematicky připravují, například se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, neboť objekt NSC může v případě nutnosti
sloužit jako civilní kryt před zbraněmi CBRN (chemickými, biologickými, radiologickými
a jadernými) a tudíž i před radiačním terorismem.
Přilehlé venkovní prostory NSC budou poskytovat služby pro prezentační a výcvikové akce IZS
pro školy, od předvedení prostředků hasičských po ukázky výcviku a trénink záchranářských
psů (např. ve spolupráci s kynologickou záchrannou jednotkou Sírius a dalšími). Současně,
mimo uvedené komplementární funkce, tyto prostory poskytnou i doplňkové možnosti využití
všem návštěvníkům NSC jako relaxační a oddechová místa.

4.8.

Naučné přednášky a muzeum českých konstruktérů zbraní
V nejvyšším patře Národního střeleckého centra je připraven prostor pro unikátní muzeum,
které bude svou expozicí zaměřeno na české konstruktéry zbraní. Krom běžné muzejní činnosti
pro laickou i odbornou veřejnost bude tento prostor sloužit k pořádání konferencí, koktejlů
a podobných odborných, obchodních či politických setkání a bude tak velmi důstojnou
tematickou kulisou.

4.9.

Odborné, obchodní i politické akce s národní i mezinárodní účastí na neutrální půdě
Jak bylo naznačeno v předchozím bodě, Národní střelecké centrum má ambice stát se
prostorem pro pořádání odborných, obchodních i politických setkání v segmentu zbraní,
střeliva a dalších letálních i neletálních obranných technologií. Jednat se může například
o právní přednášky o nutné obraně a krajní nouzi či praktické poznatky z vývoje a konstrukce
moderního střeliva na straně odborné, dále pak předváděcí akce nové produkce zbrojařských
firem na straně obchodní, a konečně třeba i výjezdní zasedání Výborů obrany a bezpečnosti
Poslanecké sněmovny na straně politické. Ke všem těmto akcím bude Národní střelecké
centrum poskytovat velmi důstojné prostřední a atmosféru.

4.10.

Souběh akcí
Klíčovou vlastností NSC je, že zde může probíhat několik akcí současně. Na šesti střeleckých
úsecích může například být Pohárový závod Lidové obranné střelby, na jednom úseku může
probíhat zkouška odborné způsobilosti, na dalším úseku může probíhat kurz MV-201 dle
nadstavbového zákona, na dalších dvou úsecích můžou probíhat pravidelné střelby příslušníků
Policie a dva úseky zůstanou stále volné pro běžný nájem řadovými střelci.
K tomu může v jedné učebně probíhat teoretický kurz MV-101 a v dalším přednáška o právních
aspektech nutné obrany a krajní nouze, a v horním patře v prostoru muzea může probíhat
naučná prezentace pro školní výlet na téma zbraně v historii českých zemí.

4.11. Funkční náplň a způsob využití
•

Komplex 12 krytých tunelových střelnic ve 3 patrech

•

Celkem 70 střeleckých stavů s podélnými a příčnými pojezdy

•

Střelba do statických i pohyblivých terčů z různých materiálů (kovové sklopné terče
/poppery/, gongy, oblékatelné terče pro rozvoj vyhodnocení situace, nejrůznější
papírové terče, balistické terče pro hodnocení ranivých účinků, výklopné a rotační
terče a pod.

•

Dálka střelby od 2 do 100 m

•

Dynamická střelba 270° a 360°

•

Světelné a zvukové efekty včetně umělého deště a větru pro trénink za rozličných
podmínek

•

Zkušební střelba do individuální nebo skupinové balistické ochrany a částí dopravních
prostředků a dalších materiálů

•

Samostatná aréna s variabilními prvky ke stavbě různých situací pro nácvik taktiky
a strategie, nebo pro airsoft, laser games a pod.

•

Zastavěná plocha 2 870 m²

•

Podlahová plocha 9 996 m²

•

Obestavěný prostor 38 500 m³

•

30 minut autem z Prahy

•

60 minut autem z Drážďan

•

Přímo u oboustranného sjezdu z dálnice D8 (km 48)

•

2 000 000 obyvatel v dojezdové vzdálenosti do 1 hod

•

Profesionální a velkorysé zázemí a služby

5.

•

Parkování pro auta i autobus přímo u objektu ve vlastním areálu

•

Recepce s obsluhou a lobby barem

•

Nabídka zapůjčení krátkých a dlouhých zbraní všech možných ráží a výkonů, zapůjčení
ochranných pomůcek (balistické brýle, sluchátka)

•

Zastřelení a servis zbraní

•

Individuální pronájem jednotlivých střeleckých úseků

•

Zázemí pro externí instruktory střelby a jejich klienty

•

U každého střeleckého úseku vlastní sklad s vybavením

•

Nadstandardní vzduchotechnika a přísně ekologický provoz

•

Prostory a vybavení pro individuální přebíjení střeliva

•

Nákup a prodej zbraní a střeliva a doplňkového sortimentu výrobků a služeb, prodej
odborné literatury

•

Možnost využití oddělených šaten a sprch

•

Několik učeben a střelecké simulátory

•

Vysoce kvalitní občerstvení ve vnitřních i venkovních prostorách

•

Využívání služeb centra bez nutnosti objednání

•

Platforma pro pořádání firemních, spolkových nebo rodinných akcí

•

Pořádání školních akcí pro rozvoj osobnostních dovedností v oblasti ochrany a zdraví

•

Administrativní zázemí s nabídkou služeb pro zákazníky

•

Všechna čtyři podlaží v plně bezbariérovém provedení

Legislativní rámec
5.1.

Zákon o zbraních

V České republice je legislativa civilního držení zbraní upravena zákonem č. 119/2002 Sb.
o zbraních a střelivu. Tento zákon, jehož jádro je staré 19 let, je jeden z nejlepších
a nejefektivnějších v Evropě i na světě. Jeho struktura vychází z hlavního předpokladu, že
zákona dbalý občan, který splní jasně definované podmínky, má na zbrojní průkaz a pořízení
zbraně právní nárok.
V loňském roce vstoupila v platnost novelizace zákona o zbraních a střelivu, která byla
implementací revize Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května
2017, kterou se měnila směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

Národní novelizace byla značnou výzvou pro českou exekutivu i legislativu, protože evropská
směrnice (hnaná silnou rétorikou na pozadí teroristických útoků) bohužel nedosáhla takové
kvality, jak by mohla a měla. Nicméně i přes tyto nedostatky evropského dokumentu se
Parlamentu České republiky implementace podařila zvládnout tak, že zákon o zbraních
neztratil své základní principy.
Celkově je zákon č.119/2002Sb. koncepčně velmi zdařilý a většinu institutů, které evropská
směrnice určila teprve ve své revizi z roku 2017, již česká legislativa obsahuje od roku 2002 či
déle. Za zmínku rozhodně stojí jasné taxativní vymezení trestných činů či přestupků, které
omezují či vylučují vlastnictví zbrojního průkazu. A to buď po dobu časového testu od takového
přečinu, či doživotně v případě těch nejzávažnějších přečinů. Dále pak česká legislativa
obsahuje mimo jiné pravidelný lékařský dohled nad držitelem palných zbraní, a to formou
pravidelného dokládání zdravotního stavu, ale i institutů, které umožňují systému v případě
podezření na změnu zdravotního stavu držitele obratem reagovat i případným zajištěním jeho
zbraní.
Stejně tak je samotná procedura vedoucí k získání zbrojního průkazu velmi jasně definovaná
a obsahuje jak teoretickou zkoušku, kdy žadatel dokládá testem znalost právní úpravy, první
pomoci, názvosloví atd., tak i praktickým testem, kdy žadatel prokazuje bezpečnou manipulaci
se zbraní i procedury přípravy ke střelbě, střelbu, kontrolu a rozebrání zbraně. Toto vše probíhá
před pověřeným zkušebním komisařem a je dozorováno odborným útvarem Policie ČR.
Celá struktura zákona o zbraních a všech procedur tak vylučuje prostor pro korupci a získání
zbrojního průkazu tak je skutečně postavené výlučně na taxativních podmínkách stanovených
v zákoně a na definovaných znalostech a schopnostech žadatele.

5.2.

Nadstavbový zákon
Novinkou v českém právním řádu je zákon č. 14/2021Sb., o nakládání se zbraněmi v některých
případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (odbornou veřejností
přezdíván jako „nadstavbový zákon“). Tento zákon mimo jiné zavádí jasnou definici zákazu
nelegitimních ozbrojených skupin:
Hlava II
Zákaz ozbrojených skupin
§3
(1) Zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti.
(2) Ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň
a) má povahu paramilitární ozbrojené složky,
b) je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a
c) nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.

A dále pak zákon zavádí systém střelecké přípravy:

§4
Systém střelecké přípravy
(1) Zřizuje se systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, schopností a dovedností osob
oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti
České republiky.
(2)Systém střelecké přípravy se skládá z programů střelecké přípravy, jejichž organizaci a obsah stanoví vláda
nařízením a které zahrnují školení nebo výcvik anebo obdobnou přípravu v oblasti nakládání se střelnými
zbraněmi a případně též hodnocené střelby. Vláda může pro příslušný program střelecké přípravy nařízením
vymezit jednotlivé kurzy zahrnující školení, výcvik a hodnocené střelby (dále jen „kurz“).

Zákon si tak klade za cíl postavit základní kámen systemizované bezpečnostní přípravy pro
dobrovolně zapojené občany. V České republice se během poslední dekády rozvinula značná
školící a výcviková činnost soukromých subjektů, které nabízejí kurzy nakládání se zbraněmi
široké střelecké veřejnosti (která je oprávněná na základě zbrojního průkazu). Tyto kurzy jsou
velmi oblíbené, jsou vedeny zkušenými instruktory, kteří disponují značnou praxí. Zpravidla se
jedná o bývalé příslušníky bezpečnostních složek, specializovaných útvarů, kontraktorů se
zkušenostmi v zahraničních bezpečnostních misích a podobně.
Lze konstatovat, že nezanedbatelná část střelecké veřejnosti se sama ze své vůle, za své
prostředky a ve svém volném čase zdokonaluje v bezpečné manipulaci a užití zbraní. Tento
zákon definuje základní styčné plochy mezi činností soukromého sektoru a mezi potřebami
a možnostmi státu. Děje se tak mimo jiné s vidinou případného dobrovolného využití
soukromých bezpečnostních kapacit občanů pro konkrétní nenadálé situace (například:
posílení strážních kapacit v případě rozsáhlých povodní či jiných přírodních katastrof jako
nástroj proti rabování).
V současné době se v rámci zákona rozvíjí program střelecké přípravy. V budoucnu pak lze
předpokládat i rozvoj a podporu dalších odborností (radioamatérství, kynologie, první pomoc,
záchranářství, ochrana před CBRN atp.), které by byly v krizových situacích využitelné pro
zajištění bezpečnosti České republiky.

5.3.

Programy střelecké přípravy
Během loňského roku došlo ke schválení podzákonných předpisů, které definují detailní náplň
kurzů střelecké přípravy. Na základě těchto předpisů již byly akreditovány dva soukromé
subjekty, které nabízejí kurzy pro odbornou veřejnost. Jeden z těchto akreditovaných subjektů
je partnerem Národního střeleckého centra. Další subjekty nyní procházejí akreditačním
řízením Ministerstva vnitra.
Program střelecké přípravy je rozdělen na několik přímo navazujících kurzů. Základní kurzy jsou
zaměřeny na teorii nakládání se zbraněmi, právní rámec použití zbraní i právní rámec krizových
stavů, technické aspekty zbraní a střeliva či základy první pomoci. Ve všech kurzech je kladen
důraz na bezpečnou manipulaci se střelnou zbraní. V základních kurzech se rozvíjí střelba
v základních statických střeleckých pozicích. V pokročilých kurzech pak je kladen důraz na
nestandardní střelecké pozice a na osvojení základů taktického myšlení (kryty, vyhodnocení

komplexní situace, komunikace a koordinace), zásahy za specifických světelných a přírodních
podmínek, zásahy v otevřeném terénu a budovách, atd.

6.

Aktuální stav realizace projektu
Projekt Národního střeleckého centra je realizován prostřednictvím nevládní neziskové
organizace, zapsaného spolku Národní střelecké centrum, z. s., která má na 99 let v bezplatném
užívání a správě pozemky. Vlastní stavební projektovou dokumentaci, nastavila cenově
výjimečné dodavatelské vztahy, je držitelem nezbytných oprávnění, má podporu významných
firem a institucí a vlastní stavební povolení s nabytou právní mocí. Národní střelecké centrum
je zcela připravené k výstavbě a brzkému otevření a projekt je možné ihned začít stavět. Podle
dostupných informací neexistuje v České republice připravený projekt v obdobné kvalitě
a příprava jiného by představovala minimálně dva roky práce bez jistoty prosazení z důvodu
majetkových a chybějící municipální podpory v jiných územních oblastech. Navíc centrum
vzniká v Ústeckém kraji, který je dlouhodobě podporován s ohledem na svou ekonomickou
výkonnost a každá investice zde přinese udržitelnou zaměstnanost. V současnosti již byly
nastaveny smluvní vztahy s akreditovanými subjekty nezbytnými pro provoz Centra
v deklarovaném rozsahu, takže Centrum může být plně aktivováno téměř ihned po dostavbě.
V dobách proticovidových opatření předchozí vlády bylo těmito opatřeními vynuceno
významné zdržení realizace, když dopady opatření postihly řadu dosavadních podporovatelů.
Vlivem Covidu-19 a války na Ukrajině došlo dále k zásadnímu nárůstu cen vstupních materiálů
a bezprecedentnímu růstu základní úrokové sazby ČNB. Aktuální situace v Evropě v souvislosti
s válkou na Ukrajině, obecná připravenost a požadavky občanů a firem v České republice
a změna narativu v oblasti civilní bezpečnosti u většinové společnosti jsou novým silným
a politicky hodnotově ukotveným impulsem k možné státní podpoře ve formě záruky, která
pomůže realizaci projektu významně urychlit.

7.

Aktuální mediální pokrytí a vnímání odborné veřejnosti
Projekt Národního střeleckého centra je od prvotní myšlenky veřejně prezentován
a konzultován s odbornou veřejností. Na projektu svými myšlenkami participuje celá řada
odborníků z praxe, kteří tak přenášejí své zkušenosti do finální podoby a fungování centra.
Balistiku projektu zpracoval soudní znalec doc. Ing. Jan Komenda CSc. Na koncepci vnitřních
prostor a vybavení střeleckých úseků participovala celá řada odborníků. Například LEX –
sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z. s., které dlouhá léta pořádá oblíbenou disciplínu
Lidová obranná střelba a zároveň se svými připomínkami podílí na tvorbě legislativy držení
zbraní. Výcvikoví instruktoři a sportovní střelci jako je Miroslav Zapletal (policejní mistr světa)
či Zdeněk Charvát (jednatel společnosti Hard Task s.r.o.). Ivan Smrž (majitel a jednatel MPI CZ
s.r.o., výhradní dovozce značky Glock do ČR) a mnoho dalších.
Citujeme vyjádření několika z nich a doplňujeme o stanoviska a názory ze zahraničí:

RNDr. Jiří Hynek (prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR): „Jsem
přesvědčen, že řada firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu, sdružená v naší
Asociaci, využije služeb tohoto centra. Ať již půjde o prezentace pro zákazníky, firemní akce,
školení či semináře. Až bude centrum otevřeno, rádi ho využijeme i pro zasedání našeho
Prezidia či jednání s našimi zahraničními partnery. Váš záměr je chvályhodný zvláště v době,
kdy se všude okolo nás zhoršuje bezpečnostní situace. Jedině vycvičený a odhodlaný občan je
zárukou bezpečnosti. A tomuto záměru může Národní střelecké centrum výrazně napomoci.“
Ing. Tomáš Trávníček (prezident LEX z.s.): „Jedná se o vskutku ojedinělý projekt, který v České
republice nemá obdoby. Představenstvo LEX z.s. po detailním prostudování projektového
záměru došlo k závěru, že Národní střelecké centrum skutečně otvírá nové možnosti jak pro
držitele zbrojních průkazů a jejich koníčky, a tak i pro širší zapojení nestřelecké veřejnosti. Tedy
především pro rozšiřování povědomí o reálném nakládání se zbraněmi a střelivem, a to v rámci
platné legislativy. Pokud jde o aktivity, které se z našeho pohledu nabízejí pořádat pod střechou
Národního střeleckého centra, tak to jsou například: závody Lidové obranné střelby (LOS), IPSC,
IDPA atp. a to jak lokálního a národního, tak i mezinárodního charakteru, a to včetně
Mistrovství republiky Lidové obrané střelby; dále charitativní závody jako jsou Regi Memoriál,
Regi base shooting challenge; tréninky, semináře a kurzy a v neposlední řadě akce
společenského charakteru, jako jsou předváděčky zbraní a nových technologií, zasedání orgánů
institucí z branže, ale například i koktejly k významným dnům a příležitostem. Mnoho
z vyjmenovaných aktivit LEX z.s. pořádá, a proto se těšíme na organizační možnosti, které by
nám pro takové akce Národní střelecké centrum mohlo poskytnout.“
brig. gen. JUDr. Libor Lochman (ředitel Útvaru rychlého nasazení PČR): „Projekt Národního
střeleckého centra, který v sobě spojuje nejen osvětu a edukaci ve společnosti, ale i odkaz na
českou historii v oblasti konstrukcí zbraní, je velmi dobrým smysluplným konceptem, který si
najde v rámci široké veřejnosti své příznivce. Obecně, tak jako v každé společnosti, existuje
i v České republice skupina občanů, kteří projevují své sympatie ke zbraním a s nimi spojenými
legálními aktivitami. Tito občané zajisté v rámci realizace Vašeho projektu uvítají rozšíření
možnosti odborného vedení a zdokonalování se v praktickém používání střelných zbraní. Jako
policista vítám, že se tímto projektem rozšíří možnosti odborného vzdělávání širší veřejnosti.“
doc. Ing. Jan Komenda Csc. (balistik a soudní znalec v oboru střeliva a výbušnin): „Měl jsem
tu čest být u početí NSC v lednu 2020, kdy mě František Matějka oslovil s nabídkou spolupráce
na přípravě studie. Byla to výzva a nabídku jsem bez váhání přijal. V duchu jsem však cítil
pochybnosti, zda je vůbec reálné takový obří střelniční komplex vybudovat. Postupně, jak jsem
jej poznával jako člověka s nezlomnou vírou a extrémně silným tahem na branku, pochyby se
rozplývaly. Dnes jsem přesvědčen, že tento celosvětově unikátní projekt se podaří uskutečnit,
a k tomu jsem připraven přispět i svým dílem.“
Ivan Smrž (majitel a jednatel MPI CZ s.r.o., výhradního dovozce značky Glock do ČR):
„O projektu NSC jsem se dozvěděl náhodou v práci z brožury na stole. Vzbudil můj zájem,
kontaktoval jsem proto jeho autora a sešli jsme se. Našli jsme společný zájem ve vybavení
vnitřních střelnic systémy firmy Action Target, kterou naše společnost v ČR zastupuje. Výstavba
NSC je i pro americkou firmu v Evropě projekt naprosto ojedinělý a věřím, že na výsledek
budeme všichni u nás doma, střelci i nestřelci, hrdí.“
Jan Schiller (hejtman Ústeckého kraje): „Těší mě, že pro realizaci tak významného projektu byl
vybrán právě Ústecký kraj. Naše vzájemná spolupráce se může stát vzorem i pro ostatní v České

republice. Jsem rád i za to, že díky Národnímu střeleckému centru přivedeme do našeho kraje
nový turismus, nebo že nabídneme nová pracovní místa.“
Milan Dian (starosta města Lovosice): „Výjimečný plán potřebuje výjimečné činy. Záměr NSC
nepostrádá originalitu, komplexnost a řadu celospolečenských myšlenek. Je výborně
propracován a zapadá do našeho inovativního konceptu. Jsme otevřeni novým myšlenkám
a změnám, neboť ty mohou přinést další rozvoj a růst nejen našeho města, ale celého regionu.
Jsme velice rádi, že si v NSC vybrali k realizaci právě naše město.“
Miroslav Zapletal (Česká republika) - vítěz světového poháru Asia Pacific Extrem Open, mistr
světa, šampión Jihoafrické republiky, Německa, Kanady, Dánska, Afriky, Ruska, Nového
Zélandu, mistr České republiky: „Jako tovární střelec České zbrojovky a člen národní
reprezentace jsem se účastnil mnoha závodů po celém světě, získal celou řadu titulů
a zkušeností, ale především mnoho přátel. Když jsem viděl vizualizace národního střeleckého
centra a zmínil se o něm kolegům v zahraničí své nadšený si nenechali pro sebe a na podporu
národního střeleckého centra natočila řada z nich krátká videa. Jsem opravdu rád, že mohu
svými zkušenostmi a znalostmi přispět k realizaci tohoto úžasného projektu, který nemá ve
světě obdoby.“
Martin Novotný (Česká republika) - Prezident Asociace sportovní dynamické střelby České
republiky: „Rád bych vám řekl o novém projektu, na kterém se nyní pracuje zde, v České
republice. Bude se stavět rozsáhlá vnitřní střelnice nedaleko Prahy. Její název je Národní
střelecké centrum. Celkem zde bude 12 střeleckých úseků, s rozdílnými dálkami střelby. Nejdelší
z nich bude dlouhý 100 metrů. Centrum je vybaveno jídelnou, společenským klubem,
seminárními a konferenčními místnostmi a přebíjecími místnostmi. A bude tam toho mnohem
více. Věřím, že to bude skvělé místo pro sportovní střelce. A ještě jedna důležitá věc, Česká
republika má velmi dobře nastavené zbrojní zákony, které jsou velmi přátelské také pro
zahraniční střelce. Doufám, že tento nový projekt bude dokončen v blízké budoucnosti a my se
zde setkáme při střelecké akci.“
Celina Pawlik (Polsko) - vicemistryně Polska Polish Open a Rifle Polish Nationals Daniel
Defence, vítězka světového poháru EurAsia Extreme Open a mezinárodního závodu Bathory
Cup: „Tak unikátní projekt v našich zeměpisných šířkách rozhodně dodá prestiž našemu sportu,
zvýší povědomí společnosti o sportovní střelbě, a především přitáhne nové závodníky zejména
z řad juniorů, kteří jsou budoucností našeho sportu. Navíc mě těší fakt, že tahle stavba vyrůstá
v Čechách, protože každý ví, že Češi pořádají jedny z nejlepších závodů v Evropě, ne-li na světě.
A díky tomu, že jsou velmi pozitivním a pohostinným národem, a navzdory aktuálně velmi
zvláštní a těžké době, je u nich atmosféra vždy hodně pozitivní. Osobně se už velmi těším na
otevření Národního střeleckého centra. Držím pěsti, aby všechny stavební práce šly podle
plánu.“
Ljubisa Momcilovic (Srbsko) - 17x mistr Srbska, násobný vicemistr Evropy, 4. místo
Mistrovství světa 2017, šampión Austrálie a Asie 2016, vítěz Extreme Euro Open v letech
2017, 2018: „V České republice se připravuje vznik velkého střeleckého centra, Národního
střeleckého centra. Je skvělá myšlenka, mít něco takového v Evropě. Pokud se mě někdo optá,
o čem to je, běžte se prostě podívat do Francie, do CHÂTEAUROUX, abyste viděli, jak takové
úžasné středisko funguje a proč jsou tak hrdí na to, co dělají. Proto bude takové centrum
v České republice opravdu velká věc – pro všechny střelce, i pro střelce, kteří přijdou po nás,
naše děti, naši vnuci a prostě všichni. Takže můj velký respekt, přeji vše dobré!“

Gaston Quindi Vallerga (Argentina) - mistr Argentiny, šampión Latinské Ameriky, vítěz
závodu Panamerican Champion IPSC, mistr světa v obranné střelbě IDPA: „Řeknu vám, že je
to úžasný nápad. Česká republika společně s USA jsou největšími regiony, co se týče praktické
střelby a jsou to místa, která jsou navštěvována střelci z celého světa každý rok. Výhodou
Národního střeleckého centra je to, že bude velmi blízko Prahy, která je jedním z hlavních měst
Evropy. Bude to místo, které bude chtít navštívit mnoho střelců i se svými rodinami. Ti pak
mohou navštívit Prahu, která je krásným městem. V Praze je mnoho hotelů a mnoho
turistických možností a střelci budou chtít centru trénovat a více si zastřílet. Přeji si, aby všichni
tito lidé, kteří snaží připravovat Národní střelecké centrum, brzy otevřeli.“
Jorge Ballesteros (Španělsko) - mistr světa, mistr Evropy, šampion Španělska, vítěz závodu
Extreme Euro Open, vítěz Světových policejních her: „Právě jsem dostal skvělé zprávy, vypadá
to na hodně velký projekt nedaleko Prahy v České republice. Bude se jmenovat Národní
střelecké centrum. Chtěl bych poslat veškerou svoji podporu týmu lidí, kteří se na tomto
báječném projektu podílejí. Musí být velmi těžké zrealizovat něco tak úžasného. Budova bude
postavena na perfektním místě, jelikož Praha je srdcem Evropy a tím pádem to bude skvělé pro
každého, kdo si bude chtít zastřílet a užít si dobrý čas. Přeji jen to nejlepší, hodně štěstí a doufám
že se zde brzy uvidíme.“
Robert Černigoj (Slovinsko) - Prezident asociace sportovní a dynamické střelby IPSC ve
Slovinsku, mistr Evropy, vicemistr Evropy v obranné střelbě IDPA, mistr Slovinska: „Jsem
regionální ředitel ze Slovinska a střelec IPSC. Poblíž Prahy se bude stavět Národní střelecké
centrum. Viděl jsem fotky a plány. Je to skvělá věc také pro střelce začátečníky, pro rozvoj
národního sportu trénování střelby a všeho okolo. Moc rád bych toto místo někdy navštívil,
podporuji to a držím všechny své palce. Rád bych si zde někdy zastřílel také na IPSC závodech,
pokud by to bylo možné. Pro tento sport je dobré mít místa jako je toto.“
Eduardo De Cobos (Španělsko) - Policejní mistr světa, mistr Evropy, šampión Asie, mistr
Španělska, viceprezident a hlavní trenér mezinárodní asociace instruktorů střelby - MiSiA,
hlavní instruktor mezinárodní střelecké univerzity v Barceloně: „V České republice se chystá
nový velký projekt střelnice nedaleko Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst na světě. Jakmile
toto nové zařízení bude fungovat, mám v plánu jej navštívit. Doufám, že vás všechny uvidím na
této nové střelnici. A posílám veškerou mou podporu novému Národnímu střeleckému centru.
Dokonalé místo pro setkávání – pro sport obecně, pro střelce praktické střelby a střelecký
sport.“
Bartek Szczęsny (Polsko) - mistr Polska, Šampión mezinárodního závodu Polish trigun, Vítěz
světového poháru Czech Extreme Euro Open, Polish Extreme Open, Asia Pacific Extreme
Open: „Dostal jsem informaci, že Češi začali realizovat budovu Národního střeleckého centra.
Je to ohromný objekt, ve kterém bude možné trénovat nejrůznější formy střelby. Vypadá to
impozantně, ostatně můžete se na projekt podívat na webu - je to prostě úžasné. Srdečně
zdravím, opravdu z toho mám super dojem, dobrá práce, tak se držte. Doufám, že jakmile bude
objekt dokončený, tak si tam společně zatrénujeme.“
Louie Tirona a Rossen Hristov - Tactical Performance Center (USA), výcvik členů Navy SEAL,
Federálních týmů SWAT, Combat Arms USAF, U.S. Marie Corps a dalších: „TPC právě dostalo
skvělou zprávu z České republiky. Vzniká tam nový projekt - velké střelecké centrum, veliká
střelnice nazvaná Národní střelecké centrum, která bude postavena blízko Prahy, přímo v srdci
Evropy, v České republice. Trénink je absolutní nutnost pro strážce zákona, vojáky i civilisty,

a mít střelnici vhodnou pro takový trénink je velmi důležité. Proto jsme opravdu potěšeni, že
Národní střelecké centrum bude místem, kam mohou lidé přijít a trénovat. Těšíme se, až
přijedeme do Prahy, trénovat do Národního střeleckého centra, a těšíme se, že vás tam
potkáme.“

Jak již bylo zmíněno, po celou dobu projektu jsou jednotlivé kroky veřejně prezentovány:
V březnu 2022 vyšly v časopisu Zbraně a Náboje v rámci Tématu měsíce články: „Národní
střelecké centrum: Jaké bude?“, „Národní střelecké centrum: Víceúčelové a soběstačně“ a „NSC:
Jak jej kdo vidí“.
V lednu 2022 vyšel v ČTK článek: „Realizaci Národního střeleckého centra podpořili dárci už více
než milionem korun“.
V lednu 2022 vyšel na Novinky.cz a v Právu článek: „Střelci chystají unikát pro celé generace“.
V říjnu 2020 vyšel rozhovor ve Střelecké revue: „Rodí se Národní Střelecké centrum“.
V červenci 2020 vyšel v Deníku rozhovor s Františkem Matějkou.
V červenci 2020 vyšel článek ve Zbraních a Nábojích: „Centrum zázraků – Střelnice, jaká tu ještě
nebyla“.
Krom zmíněných článků v tištěných médiích publikuje Národní střelecké centrum aktuality na
internetových komunikačních kanálech (webová stránka a Facebook). Díky partnerským
vazbám, jež jsme naznačili výše, jsou aktuality sdíleny napříč střeleckou komunitou České
republiky.

Ing. Libor Jirásek
ředitel spolku

Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA
starosta města Lovosice

doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.
prezident Společnosti pro
radiobiologii a krizové plánování
ČLS JEP

V Praze, dne 26. 4. 2022

Souhrnné základní informace k žádosti o poskytnutí státní záruky
1)

Podporovaným projektem je výstavba Národního střeleckého centra dle schválené
projektové dokumentace s již uděleným stavebním povolením Městského úřadu
Lovosice - Stavební úřad ze dne 15. 1. 2021 v nabyté právní moci na pozemcích Parcelní
číslo: 276/2, Obec: Sulejovice [565695], Katastrální území: Sulejovice [759414], Číslo LV:
386, Výměra [m2]: 12562, Druh pozemku: ostatní plocha, Právo stavby (účel): stavba pro
sport a rekreaci; Parcelní číslo: 276/1, Obec: Sulejovice [565695], Katastrální území:
Sulejovice [759414], Číslo LV: 386, Výměra [m2]: 4703, Druh pozemku: ostatní plocha,
Právo stavby (účel): stavba pro sport a rekreaci; Parcelní číslo: 2483 Obec: Lovosice
[565229], Katastrální území: Lovosice [687707], Číslo LV: 3262, Výměra [m2]: 211, Druh
pozemku: ostatní plocha, Právo stavby (účel): stavba pro sport a rekreaci; Parcelní číslo:
2487/2, Obec: Lovosice [565229], Katastrální území: Lovosice [687707], Číslo LV: 3262,
Výměra [m2]: 786, Druh pozemku: ostatní plocha, Právo stavby (účel): stavba pro sport
a rekreaci

2)

Celková výše žádané záruky na pokrytí investičních nákladů je 330 000 000,- Kč.

3)

Doba trvání záruky maximálně 10 let od jejího poskytnutí.

4)

Žadatelem a příjemcem záruky je Národní střelecké centrum, z. s., se sídlem Thunovská
183/18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 05215641, ID datové schránky: gk9ymbp,
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2501751119/2010.

5)

Kontakt: Ing. Libor Jirásek, tel.: +420 604 102 921, e-mail: info@streleckecentrum.cz.

S úctou,

Ing. Libor Jirásek
ředitel spolku

Národní střelecké centrum, z.s.
Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 05215641 • ID datové schránky gk9ymbp • E-mail: info@streleckecentrum.cz
www.streleckecentrum.cz

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
Datum
Číslo jednací:

12. května 2022
KUUK/73641/2022/INF/LJ

Vážený pane předsedo vlády,
byli jsme informováni představiteli spolku Národní střelecké centrum, z.s., který realizuje na
území Ústeckého kraje světově unikátní projekt stejnojmenného polyfunkčního centra, že dne
9. 5. 2022 podali na Úřadu vlády České republiky žádost o poskytnutí státní záruky na
dokončení projektu. Ve stejný den jsme na koaličním jednání vedení našeho kraje vyjádřili
podporu této žádosti. Dovolte mi, abych jménem Ústeckého kraje požádal Vládu České
republiky, které jste předsedou, o pečlivé posouzení žádosti spolku a z mnoha důvodů, z nichž
některých se krátce dotknu, také o vyhovění této žádosti.
Je až neuvěřitelné, že v době dvou let opatření proti covidu, bezprecedentního růstu inflace,
základní úrokové sazby ČNB, cen vstupních materiálů, energií a nákladů spojených
s válečným konfliktem na Ukrajině, nebyl tento projekt spolkem přerušen, nebo dokonce zcela
zastaven. To vše při vědomí, že jeho práce byla doposud financována podle vyjádření vedení
spolku výhradně z bezúročných půjček podporovatelů a darů českých právnických a fyzických
osob, přičemž zásadním se pro zdárnou realizaci v těžké době jeví postoj bankovních ústavů.
Spolek si podle vyjádření jeho vedení doposud nikdy nepožádal o žádné veřejné peníze
a nebude je potřebovat ani koncept následného provozu. Je to v oblasti nevládního
neziskového sektoru vskutku unikátní a příkladný přístup.
Národní střelecké centrum je projektem, který má multiplikační přínos nejen pro Ústecký kraj.
V mnoha ohledech je přesah jeho plánované bezpečnostně-edukativní, turistické
i popularizační činnosti platný pro celou Českou republiku. V oblasti civilního střelectví jej pak
lze i na vládní a parlamentní úrovni použít do budoucna jako příkladný vzor dobrého řešení
i v celoevropském měřítku. Jsme přesvědčeni, že žádost Vládě České republiky o poskytnutí
státní záruky nevládní neziskové organizaci má svůj racionální věcný i hodnotový základ
a dovolujeme si Vás požádat o její zvážení a vyhovění.
S úctou

Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

Vážený pan
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Předseda vlády České republiky

Vážený pane předsedo vlády,
jménem spolku LEX se na Vás obracím s žádostí o podporu Národního střeleckého
centra.
Tento světově unikátní projekt výstavby polyfunkčního mezigeneračního střeleckého
centra realizovaný spolkem Národní střelecké centrum z. s. na území Ústeckého kraje vzniká
jako platforma pro vzdělávání, výuku a zlepšování dovedností občanů naší země v oblasti
kultury zacházení se zbraněmi a zvyšování úrovně bezpečnosti při zacházení s nimi.
Jeho cílem je zvyšování občanských dovedností v oblasti obrany státu a ochrany
obyvatel. Přínos centra spočívá do budoucna hlavně v tom, že široce, v komplexním pojetí
nabízí získání kompetencí v oblasti bezpečnosti, tedy nejen na manipulaci se zbraněmi, ale i
výuku aktivního uplatnění znalostí a dovedností při krizových situacích, zapojení
integrovaného záchranného systému a dalších složek poskytujících služby pro zajištění
bezpečnosti občanů našeho státu. Centrum povedou zkušení instruktoři s praxí v oblasti
zbraní, první pomoci, záchranných složek a plánováno je i právní vzdělávání občanů pro
krizové situace.
Jako spolek tisíců občanů hájící v České republice už téměř čtvrt století práva
slušných a zákona dbalých lidí na právo vlastnit zbraně, a který se v mnoha ohledech aktivně
odborně podílel a podílí na civilní zbraňové legislativě, pozitivně hodnotíme fakt, že i přes
několik let trvající epidemiologické, mezinárodní a ekonomické obtíže, se kterými se naše
země v posledních letech potýká, se našel někdo, kdo vytrvale a neúnavně buduje projekt,
který ve výsledku posílí povědomí a dovednosti občanů pro krizové situace.
Často se snažíme vypořádat se zájmem jak řádných majitelů zbraní, tak i běžné
veřejnosti pro získání dovedností použitelných v krizových situacích. Jako spolek pořádáme i
my sami různé semináře, prezentace a předváděcí akce. Stejně tak činí i jiné spolky a např. i

některé střelnice. Tyto aktivity jsou nejen u nás limitovány personálně a časově, neboť
zájemců je vždy řádově více než těch, kteří dokáží své vědomosti fundovaně předat.
Kromě toho, v loňském roce vstoupil v platnost zákon č. 14/2021 Sb. o nakládání se
zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České
republiky též znám jako „nadstavbový zákon“. Tento zákon zavádí systém státem
akreditovaných kurzů zaměřených na dobrovolné zvyšování branných a bezpečnostních
schopností civilního obyvatelstva. Pro pokročilé kurzy tohoto systému tak je záhodno hledat
další nové prostory, které umožní navýšení tréninkových kapacity dle tohoto zákonného
rámce.
Národní střelecké centrum nabízí možnost poskytovat ucelený komplex služeb a
výuky občanů pro zlepšení civilní bezpečnosti na vysoké světové úrovni s obrovským
potenciálem růstu a zvyšování kvality, například i s pomocí zpětných vazeb s frekventanty
kurzů. Bezpochyby může sloužit i politické reprezentaci České republiky jako příklad pozitivní
praxe v oblasti implementace nařízení EU, ze kterého by si mohly vzít příklad i ostatní
členské státy.
Z těchto důvodů si Vás, pane předsedo vlády, dovoluji jménem spolku LEX požádat o
zvážení a souhlas v těžké době s podporu žádosti o státní záruku pro realizaci projektu
Národního střeleckého centra, o kterou byla Vláda České republiky realizujícím spolkem
požádána.

S úctou
Ing. Tomáš Trávníček
Prezident spolku LEX z.s.

SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i., 612 65 Brno
Web: https://www.srkp.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/srkp.cz
+420-728084060; +420-541517116
falk@ibp.cz; mfalk@seznam.cz

Vážený pane profesore, předsedo vlády České republiky,
po projednání výborem Společnost pro Radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně (SRKP CLS JEP) si dovolujeme tímto podpořit vznik Národního střeleckého
centra a krátce vyzdvihnout některé z přínosů tohoto projektu.
Společnost pro Radiobiologii a krizové plánování sdružuje lékaře, vědecké pracovníky v oboru
radiobiologie, medicíny, ochrany proti CBRN a dalších vědních disciplín, policejní a armádní
profesionály, a také členy různých složek IZS. Primárním cílem společnosti je základní výchova
studentů i specializační pokročilá příprava profesionálů v uvedených oborech. Společnost zároveň
poskytuje platformu pro diskusi mezi různými složkami obrany státu a IZS a snaží se identifikovat
možné problémy a v široké kooperaci navrhovat možná řešení.
Z pohledu přesně této definice je NÁRODNÍ STŘELECKÉ CENTRUM pro SRKP CLS JEP je unikátní
primárně svou polyfunkčností, kdy může kromě pro plánovaných aktivit střelecké přípravy na
světově unikátní úrovni sloužit také jako místo pro setkávání specialistů ze specifických resortů, IZS,
sportovců a civilistů (tedy jako jakási meziresortní a multigenerační diskusní a vzdělávací platforma),
a dokonce i civilní kryt proti CBRN. Nemusí jít navíc pouze o ochranu před vojensky aplikovanými
agens, nýbrž, vzhledem k lokalizaci centra, i toxickými chemikáliemi uniknuvšími při případných
haváriích z přilehlých chemických závodech.
Národní střelecké centrum je velmi kvalitně vybaveno technicky a je zřejmé, že bude doplněno
i odborně zdatnými instruktory se špičkovými expertními znalostmi a dovednostmi z různých oborů.
Možnosti centra, které jsou svými prostory a technickým vybavením na světové špičce, umožní
simulovat nejrůznější situační podmínky (déšť, vítr, hluk, zamoření prostoru kouřem, omezené nebo
žádné osvětlení, možnost vjezdu do areálu automobilem apod.), a tudíž i základní a pokročilý nácvik
záchrany osob a první pomoci, stejně tak, jako sebeobrany a protiteroristických zásahů za
nejrůznějších kombinací stresujících faktorů. Je prokázáno, že psychická (situační) nepřipravenost
nezřídka znemožní adekvátně reagovat, či dokonce vede k totálnímu selhání i fyzicky a technicky
dobře vycvičeného jedince. Všechny výše uvedené aktivity lze navíc nacvičovat ve vzájemné
provázanosti a zlepšit tak koordinaci zasahujících záchranných a bezpečnostních složek. Takto
realistický nácvik, kromě získání specifických znalostí, dovedností a lepší koordinace akcí, zajisté
přispěje ke zlepšení fyzické i psychické připravenosti jedinců jak mezi civilním obyvatelstvem, tak
mezi záchranáři a bezpečnostními složkami. Prostory areálu jsou naprosto dostatečné i pro briefing

velkého počtu účastníků před akcí i následné vyhodnocení úspěchů a neúspěchů akce v rámci
debriefingu. Areál lze dále využít k testování prvků balistické ochrany a samozřejmě i pro trénink
nejrůznějších střeleckých disciplín (LOS, IPSC, mířená střelba apod.).
Současná situace, bohužel, nedává pochyb o potřebnosti NÁRODNÍHO STŘELECKÉHO CENTRA pro
všeobecně brannou a zdravotní přípravu občanů v kontextu silně se zhoršující bezpečnostní situace
v Evropě, ať už s ohledem na právě probíhající válku na Ukrajině, nebo rostoucí riziko teroristických
útoků, včetně možnosti použití špinavé bomby nebo toxických agens, jejichž mezinárodní kontrola
se stala téměř nemožnou. Výjimečné situace potřebují výjimečné projekty, kterým Národní
střelecké centrum bezesporu je, a to jak svou urgentní potřebností, komplexností, tak i kvalitou
a rozsahem poskytovaných služeb. Rozsáhlé a společensky stmelující uplatnění centra navíc neztratí
na své aktuálnosti ani v dobách mnohem klidnějších.

V Brně, 7. 4. 2022,

Doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D.,
President SRKP CLS JEP

