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1. projektový den   - 31.10.2016 

 

Nauka o zbraních a jejich využití  - lektor Jaroslav Chyba 

Hlavní body: 

Historie používání zbraní; rozdělení zbraní – palné, chladné; palné zbraně dlouhé a krátké. 

Legislativa v ČR: Zákon o zbraních , zákon o myslivosti, nutná obrana, stav krajní nouze, služební 

zbraně – ozbrojené složky ČR. 

Bezpečné zacházení se zbraněmi, uložení, manipulace, ošetřování zbraní a příslušenství. 

Obranné prostředky a zbraně. 

Sportovní a lovecké zbraně – využití, rozdělení na druhy zbraní, kulovnice, brokovnice, malorážné 

zbraně, vzduchovky, větrovky atd. 

Sportovní disciplíny – osobnosti střeleckého sportu, možnosti střeleckého vyžití v klubech. SSK, 

AVZO, KVZ, Biatlon. 

Zásady přesné střelby, výcvik, trénink, střelecké soutěže.  



Jakub Palička, septima:  

„ Proč jsem šel na tento projekt? Už delší dobu přemýšlím nad Univerzitou Obrany v Brně a přišlo 

mi jako dobrý  nápad jít na tento projekt, který by mi pomohl dozvědět se více o vojenství, 

armádě, střelbě… Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o střelbě, jak si udělat 

zbrojní průkaz, o myslivosti, nemocech zvířat. Také jsem se podívali na střelnici a zastříleli si.“ 

 

2. projektový den  - 14.12.2016 

 

Navštívili jsme varnsdorfskou střelnici, prohlédli si ji a zasoutěžili ve střelbě ze vzduchovky a 

airsoftových zbraní. Nad akcí dohlížel pan Jaroslav Chyba.  

 

3. projektový den  -  23.2.2017 

 

Přednáška  na téma MYSLIVOST – lektor Jaroslav Chyba. 

Probíraná témata:  

Roční adeptská myslivecká činnost – zkoušky, lovecký lístek, zbrojní průkaz, lovecká zbraň. 

Lovečtí psi – zkoušky, plemena 

Péče o zvěř – přikrmování, vakcinace 

Kvóty – konflikty mezi lidmi a zvěří, bonity honitby 

Průběžný odstřel slabých a nemocných kusů. 

Česká myslivost a její zápis v UNESCO. 

Pachové ohradníky. 

 

4. projektový den  -  19.4.2017 

 

Prezentace naší práce ,  zamyšlení 

Dominika Fábryová, Septima: 

„ Abychom měli mír, musíme si uvědomit, co je válka. Hodně lidí si pod pojmem válka představí 

krveprolití, pušky, bojiště plné mrtvých vojáků apod. Tahle představa je ale jen druh války. Válka 

nezabíjí jen vojáky, ale i nevinné lidi, kteří do ní ani nevkročí. Jak už známe z minulosti, může být i 



tzv. ‚studená válka‘. Říkáte si  - studená válka, to je beze zbraní, ta není tak strašná. To sice není, 

ale v mnoha ohledech je docela stejná. Statisíce lidí umírá kvůli válečným konfliktům, při kterých 

se násilí ani nepoužije. Nemusí se ani odehrávat u nich doma a stejně to na ně má ohromný 

dopad. Tohle si ale lidé neuvědomují. Připadá mi, že moderní člověk je naprogramován tak, aby se 

o nic nestaral, dokud se ho to netýká osobně. To je ohromný problém dnešní společnosti. 

Nenahrává nám ani dnešní vláda, která se stará jen o sebe, a dělá vše pro to, aby byla ještě 

mocnější, proto jde někdy až ‚přes mrtvoly‘. Popravdě si myslím, že jestli to bude takto nadále 

pokračovat, dopadne to špatně. Nejen  pro lidi na bojišti, ale i pro měšťáky, kteří se o to jinak 

nezajímají. Podle mého názoru už mír na Zemi nebude nikdy. Žiju tu už sedmnáct let, tak vím, jak 

to chodí. Setkávám se denně s lidskou nenasytností a co jsem zatím vypozorovala je to, že 

nenasytnost je nekonečná.“  

 

Závěrečné zhodnocení: 

Hlavní osobou pro celý projekt byl pan Jaroslav Chyba, kterému velmi děkujeme za přednášky a 

zprostředkování návštěvy na varnsdorfské střelnici. 

Žáci byli aktivní, splnili všechny stanovené požadavky. 

Celkově hodnotím projekt VOJENSTVÍ jako velmi úspěšný. 

 

J. Petrová a D. Dostálová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografie k projektu: 

 

 



 

 


