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Zisťovanie vybraných charakteristík 

poľovných zbraní

Simulovaná cvičná streľba na modifikovaný terč

Projekt č.1



Druhy a fázy mierenej streľby

Druhy mierenej streľby

• cvičná (tréningová),

• súťažná (športová, poľovnícka), 

• praktická (poľovnícka, taktická), 

• korekčná (nastreľovacia) 

• simulovaná (mechanická, elktronická)

Fázy mierenej streľby:

- zalícenie

- mierenie a zamierenie

- spúšťanie



Simulovaná streľba

► je formou jednoduchej imitácie skutočnej streľby, pri ktorej sa nacvičujú 
postupy zaobchádzania so zbraňou so zameraním na rozvoj prirodzených 
návykov a zručností pre rôzne druhy mierenej streľby

► je alternatívnym prostriedkom na zisťovanie vybraných vlastností a 
charakteristík skutočnej streľby v modifikovaných podmienkach

► je realizovaná s využitím mechanických aj elektronických (digitálnych) 
pomôcok zameraných na imitáciu reálnych (vonkajších) podmienok skutočnej 
streľby v alternatívnych (vnútorných) podmienkach (napr. učebne, telocvične)



Mierenie

• Význam slova mieriť (Slovník slovenského jazyka)

-mieriť1

• 1. (čím na koho, na čo, do koho, do čoho) zameriavať zbraň tak, aby výstrel z nej
smeroval k vytýčenému cieľu, cieliť: poľovník, vojak mieri;
n. puškou na srnca, m. do cieľa;

- cieliť

1. (na koho, na čo, do koho, do čoho )mieriť (obyč. zbraňou) 
na nejaký cieľ: c. na terč, na nepriateľa, c. do srdca

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zameriava%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zbra%C5%88
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=tak
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=aby
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=v%C3%BDstrel
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nej
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cieli%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vojak
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cieli%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mieri%C5%A5
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nejak%C3%BD
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=cie%C4%BE
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ter%C4%8D


Zásady mierenia a zamierenia

Mechanické mieridlá



Zásady mierenia a zamierenia
Optické mieridlá



Základné zásady správneho 

mierenia
• Okom sa dívame na terč priamo, streľbu 
vykonávame na rovine, bez polohových 
uhlov.
• Je potrebné dosiahnuť stav, keď okom 
vidíme mušku a cieľnik v jednej úrovni, teda 
rovnú mušku v polohe v strede terča 
(poľovnícka streľba) alebo pod spodným 
okrajom čierneho kruhu terča (športová 
streľba).
• Zároveň je potrebné mušku a cieľnik aj 
centrovať a stabilizovať v horizontálnej i 
vertikálnej polohe, všímať si rovnomernosť 
priesvitu medzi hranami cieľnika a mušky. 

• Oko zaostrujte na mušku, nemeňte vzdialenosť 
zaostrenia na cieľnik a terč – dôjde k únave oka a 
zhorší sa videnie, mieridlá vidíme neostro a 
výsledkom je zlé mierenie a zlý zásah. 

• Sledujte osvetlenie terčov – t. j. aby jeden výstrel 
nepadol za plného slnečného osvetlenia a druhý 
pod mrakom – menia sa podmienky. 

• Mierime 5 až 7 sekúnd, spúšť zbrane spúšťame 
najneskôr v priebehu nasledujúcich 2 až 3 sekúnd.

• Pri rozmazaní mieridiel je nutné ihneď mierenie 
prerušiť. 

• Nikdy sa striedavo nedívajte na matný obraz 
mieridiel a terča a následne na svetlú plochu 
osvetlenú plným slnkom lebo dôjde k oslepeniu, 
čo má za následok rýchlu únavu oka.



Stredný zásah 
guľovníc

• Grafické určenie polohy stredného zásahu je 
menej presné, ale pre jeho jednoduchú aplikáciu 
v teréne (na strelnici) je používané častejšie. 

• Má dve základné modifikácie :
• osovú - do rozptylového obrazca sa narysujú 2 

navzájom kolmé osi tak, aby na ich oboch 
stranách (zvisle aj vodorovne) bol rovnaký 
počet priestrelov. Priesečník osi udáva približnú 
polohu stredného zásahu.

• spojnicovú - priestrely sa spoja úsečkami, ktoré 
sa postupne delia na polovice, tretiny, štvrtiny, 
pätiny (podľa počtu výstrelov) tak, že polovica, 
prvá tretina, prvá štvrtina, prvá pätina úsečky 
sa spája vždy s nasledujúcim priestrelom. V 
prípade 6 - tich výstrelov sa poloha stredného 
zásahu nachádza v prvej šestine úsečky, 
spájajúcej pomocný bod prvej pätiny 
predchádzajúceho (piateho) s posledným 
(šiestym) priestrelom.

Stredný zásah - je bod v obraze rozptylu, 

ktorý je stredom, ťažiskom rozptylu, okolo 

ktorého sa nachádzajú jednotlivé zásahy 

charakterizujúce rozptyl.

Vyhodnocuje sa graficky alebo empiricky, 

príp. kombináciou týchto postupov na 

základe údajov z nástrelného terča.

Praktický význam stredného zásahu 

spočíva vo využití jeho polohy pre 

nastrelenie zbrane.



Poloha stredného

zásahu (S)

so súradnicami x0 a y0

sa určí nasledovne :

x0 = 
x1 + x2 + x3 + .... xn 

n 

 

y0 = 
y1 + y2 + y3 + .... yn 

n 

 

Metóda zisťovania polohy stredného zásahu
Grafická osová                              Empirická                                   Grafická spojnicová



Rozptyl guľovníc

• Rozptyl guľovej zbrane na poľovnícke 
účely sa hodnotí metódou dvoch 
polomerov (meraný rozptyl) - 2R100. 
Rozptyl podľa tejto metódy je daný 
priemerom (dvomi polomermi = 2R) 
kružnice, ktorá prechádza stredmi 
dvoch najvzdialenejších zásahov a 
opisuje100 % zásahov v terči.

• Pri zisťovaní rozptylu metódou 2R100 
sa strieľa väčšinou 5 alebo 10 výstrelov 
rovnakým druhom streliva z jednej 
výrobnej série na vzdialenosť 100 m.

• Hodnota rozptylu zistená uvedeným 
spôsobom je u každej vyrobenej zbrane 
iná, ovplyvnená povolenými 
výrobnými toleranciami, rozdielmi 
medzi jednotlivými výstrelmi z 
aspektu vývoja vnútornej balistiky, 
kmitov hlavne, úsťového tlaku a pod.

Rozptyl guľovnice - je najdôležitejším 

ukazovateľom kvality a výkonnosti 

zbrane charakterizovaný obrazom 

rozptylu, vyjadrujúcim odchýlky 

dráh striel rovnakého druhu, 

vystrelených z jednej zbrane 

rovnakým druhom streliva za 

rovnakých podmienok.



Hodnotenie meraného rozptylu poľovníckej guľovej zbrane pri 10 výstreloch na

vzdialenosť 100 m: PLÁŠŤOVÉ STRELY

Počet zásahov 2R100
priemer kruhu

Rozptyl

10
10
10
10
10

do 4 cm
do 6 cm
do 8 cm
do 10 cm

nad 10 cm

výborný
veľmi dobrý

dobrý
vyhovujúci

nevyhovujúci

Rozptyl zbrane sa zvyšuje s rastúcou vzdialenosťou streľby v dôsledku klesajúcej rýchlosti strely

a znižovania miery jej stabilizácie.

Vzorec pre výpočet miery zvyšovania rozptylu je nasledovný : Rx = R100 . x/100 . 1,2 až 1,3

Rx - rozptyl na vzdialenosť x m v cm; R100 - rozptyl na vzdialenosť 100m v cm

x - vzdialenosť streľby v m



Zadanie

úlohy č.1



Pokyny k virtuálnemu riešeniu 

úlohy č.1

• Simulovaná cvičná streľba sa vykonáva na redukovanú vzdialenosť 15 m, na túto 
vzdialenosť sa rozumie aj zisťovanie a vyhodnocovanie vybraných charakteristík.

• Po správne premyslenom teoretickom mierení a predpokladanom simulovanom výstrele 
označte prepichnutím perom na terči (príloha k zadaniu úlohy č.1) priestrely, ktoré 
považujte za vaše zásahy. 

• Označte 5 priestrelov na každom terči, samostatne pre druh mieridiel optických a 
samostatne pre druh mieridiel mechanických. Predpokladajte, že vzdialenosť jednotlivých 
zásahov od seba je v prípade mechanických mieridiel (muška a cieľnik) spravidla väčšia ako 
vzájomná vzdialenosť zásahov v prípade použitia optických mieridiel (puškohľadu). 

• Vznikne sieť 5 bodov, ktoré považujte za obrazec vášho osobného streleckého výkonu 
(rozptylu), ktorý vyhodnotíte podľa pokynov uvedených pod bodmi A;B; a C zadania.



Pokyny k virtuálnemu riešeniu 

úlohy č.1

• Pre hodnotenie strelca (bod A zadania) zapíšte do tabuľky pre vyhodnotenie 
zásahov nielen 5 ale 10 zásahov (každý váš teoretický zásah označený na terči 
zapíšte dvakrát), aby ste mohli jednoduchšie zistiť dosiahnutý teoretický 
percentuálny podiel pre hodnotenie strelca z maximálne možného výsledku (10 
zásahov do stredu terča - desiatky = 100%)

• Po zistení polohy stredného zásahu a pre postup jeho zosúladenia so zámerným 
bodom (bod B zadania) použite zásadu „kam puška tam muška“ (mechanické 
mieridlá) a „kam puška tam hrot kríža zámernej osnovy“ (optické mieridlá)

• Hodnotenie rozptylu (bod C zadania) vykonajte s použitím tabuľky pre hodnotenie 
rozptylu na redukovanú vzdialenosť simulovanej streľby 15 m.

• Zadanie si môžete stiahnuť z prílohy tejto prezentácie.



Zisťovanie optimálnych rozmerov pažby 

podľa fyzických predpokladov strelca

Návrh optimálnych rozmerov pažby poľovnej zbrane podľa 
vybraných telesných rozmerov strelca

Projekt č.2



PAŽBA ZBRANE 
- je drevená alebo plastová časť zbrane, v ktorej sú uložené -
(zapažbené) hlavné kovové časti zbrane 

- slúži na mierenú streľbu a pohodlné ovládanie zbrane 

• Na rozdiel od pažby brokovej zbrane je pažba guľovnice spravidla 
jednotná, t. j. je vyrobená aj s predpažbím z jedného kusa a podľa jej 
rozmerov rozoznávame zbrane :

a) polopažbové - pažba siaha do 1/3 až 1/2 dĺžky hlavne,

b) celopažbové - pažba siaha až k ústiu hlavne



Podľa tvaru, umiestnenia 

funkčných častí 

a estetických prvkov rozoznávame  

nasledovné základné druhy 

pažieb :

1. anglická (bez pištoľovej rukoväte a lícnice)

2. francúzska ( s neúplnou pištoľovou rukoväťou a lícnicou)

3. nemecká (s pištoľovou rukoväťou a lícnicou)

4. americká (s pištoľovou rukoväťou a bez lícnice)

5. MONTE CARLO – (s pištoľovou rukoväťou a s lícnicou 
so zvýšeným chrbátom)



Zapažbenie

• Správne zapažbenie a správne rozmery pažby významne ovplyvňujú presnosť streľby

a potvrdzujú správnosť tvrdenia, že - "hlaveň strieľa, ale pažba triafa"

• Správne zapažbenie znamená takú montáž pažby, ktorá zabezpečuje voľné uloženie telesa 

hlavne, to znamená, že aj pri polopažbových aj celopažbových zbraniach musí byť medzi 

pažbou a hlavňou priestor pre elimináciu kmitov a zahrievania hlavne pri výstrele. 

Jednoduchá kontrola správneho zapažbenia spočíva v zasunutí pásika novinového papiera medzi pažbu a hlaveň -

pri správnom zapažbení musí byť voľne posúvateľný až po skrutku, ktorou je uchytená hlaveň.



Pri precíznom zhotovovaní pažby pre špičkových lovcov, športovcov alebo odstrelovačov sa vychádza z jedinečných 

biometrických rozmerov telesného rámca budúceho užívateľa zbrane. 

Ideálne rozmery pažby poľovníckej, športovej alebo špeciálnej zbrane sú závislé od zistených vybraných telesných 

rozmerov (dĺžka paže, výška oka nad kľúčnou kosťou, šírka hrude nad podpažím) budúceho užívateľa zbrane.



Zadanie

úlohy č.2







Pokyny k riešeniu 

úlohy č.2

• Merania vykonajte vo dvojici, na zisťovanie fyzických predpokladov strelca si 
vyberte primerané meradlo (oceľový zvinovací meter, drevený skladací meter, 
posuvné meradlo, elektronické meradlo) s požadovaným rozsahom stupnice.

• Merajte rovné miery, meradlom nekopírujte povrch tela.

• Na stupnicu meradla sa vždy pozerajte kolmo, merajte s presnosťou na 1 cm (pri 
klasickom zaokrúhľovaní nadol a nahor)

• Rozmery pažby určite dosadením zistených fyzických rozmerov č.1,2 a 3 strelca do 
príslušnej tabuľky zadania k riešeniu úlohy č.2.

• Zadanie si môžete stiahnuť z prílohy tejto prezentácie.


