
                     Historie dvou střelnic Boří Dvůr. 
          
  
     Po zavedení pravidelné, nepřetržité ochrany státní hranice nově utvořenými vojsky 

Pohraniční stráže z řad vojáků základní služby v roce 1951, bylo nutné v rámci jejich výcviku, 

řešit mimo jiné i otázku vybudování výcvikových prostorů, v prvé řadě však střelnicemi, které 

byly pro výcvik ve střelbě nutné, již vzhledem k tomu, že z počátku byl výcvik ve střelbě 

prováděn převážně v rámci jednotlivých pohraničních rot v místě jejich dislokace, pokud to 

bylo z hlediska vhodných prostor a bezpečnosti jen trochu možné. 
      Proto bylo v druhé polovině 60. let přistoupeno k budování větší vojenské střelnice v 

lesním komplexu mezi Poštornou a Bořím Dvorem poblíž Břeclavi. Střelnice byla o celkové 

délce 300 m a šířce 50 m. Po obou stranách celé délky střelnice byl navýšen ochranný val ve 

výši zhruba dvou metrů proti „úletu“ střel do stran a na konci palebné plochy pak navýšen 

ochranný val o výšce 6 m pro zachycování střel v cílové ploše. Z počátku byla výška valu 

dostačující, ale v důsledku písčitého materiálu a vlivem povětrnostních podmínek val 

postupně ztrácel na své výšce. Protože střelnice byla navíc celkem nevhodně nasměrována do 

prostoru, kde probíhala železniční trať mezi Břeclaví a Znojmem a o pár set metrů dál navíc 

probíhala silniční komunikace Břeclav - Valtice, stávala se střelnice čím dál méně bezpečnou. 

Pokud se střílelo ze samonabíjecích pušek vzor 51 a ze samopalů vzor 24 a 26, byla střelnice 

pro střelbu pro velmi přesné pušky, které nestřílely dávkami a pro samopaly vz.24 s malým 

dostřelem relativně bezpečná. Po zavedení střeleb z lehkých kulometů a obzvláště pak z 

těžkých kulometů Godunov s ochranným štítem a na pojízdném podvozku s dostřelem až 5 

km, se stala střelnice po stránce bezpečnosti nevyhovující. Z těchto kulometů se totiž střílelo 

na celých tři sta metrů na osm stojících figur, rozmístěných po dvou metrech od sebe, jednou 

dávkou - tzv. “rozsevem“ (přes celou linii figur z jednoho konce na druhý) a pak se hodnotilo, 

kolik figur bylo zasaženo. Při těchto střelbách už docházelo k častějšímu přeletu střel přes 

ochranný val a tím k většímu ohrožení jmenovaných komunikací. I když střelnici využívali 

pouze příslušníci nejbližších pohraničních rot a to jen jednou až dvakrát za rok a ohrožení 

prostoru nebylo tak časté, přestala být používána. 
         Po zavedení výcvikových praporů v rámci znojemské brigády, byl zřízen také 

výcvikový prapor v Břeclavi. U tohoto praporu vzhledem k počtu nováčků, nových 

výkonnějších zbraní a zvyšujícího se počtu výcvikových střeleb, nebylo už možno starou 

střelnici využívat. Proto se začaly využívat armádní střelnice v blízkém i vzdálenějším okolí 

(Mikulov, Bzenec, Malacky). Vzhledem ke vzdálenostem to bylo časově, ale i ekonomicky 

velmi náročné. Proto bylo přistoupeno k naplánování a později i realizaci vybudování nové 

střelnice ve stejném prostoru jako byla ta první, ovšem s úplně jinou orientací ve směru 

palebného sektoru. Tento směroval do neutrálního prostoru mezi Valtice a statek Boří Dvůr, 

mimo dostřel i těch nejvýkonnějších ručních zbraní.    
         Po nezbytných majetkoprávních řízeních bylo v roce 1974 přistoupeno k zahájení 

výstavby střelnice. Lesní závod vytěžil v daném prostoru lesní porost, kmeny odvezl a od 

toho okamžiku již veškeré další práce probíhaly v režii samotných vojáků a jejich techniky. A 

tady už na počátku začaly první problémy. Při likvidaci pařezů na budoucí střelniční ploše 

pomocí buldozerů, se začaly objevovat pozůstatky bývalé německé muniční továrny - 

dělostřelecké granáty všech možných druhů a ráží. Některé přímo pod pařezy, ale drtivá 

většina ve větší hloubce při srovnávání celé plochy o rozměrech 400x60m. Celý tento prostor 

byl hlouben a srovnán do hloubky 1m a tato vyhrnutá zemina byla použita na zřízení 

ochranného valu na konci cílové plochy. Při těchto zemních pracích docházelo k odkrývání 

neskutečného množství výše zmíněné munice, která se vynořovala pod radlicí buldozeru jak 

brambory pod pluhem. Vždy se musela práce okamžitě přerušit, s municí se nesmělo hýbat, 

musel být povolán krajský pyrotechnik z Brna, který jediný mohl munici odstranit. Jenom 



odjel, už se objevila další a zase se muselo čekat a tak pořád dokola. Dva buldozeristé ze 

Znojma to už psychicky nevydrželi, báli se natolik, že práci odmítli. Tak přijel třetí a to byl 

zase pravý opak. Ten jak se nějaký granát před radlicí objevil, už byl z buldozeru venku a 

tahal granát ven. Protože jsem za veškeré práce po všech stranách zodpovídal, tedy i za 

bezpečnost vojáků, tak jsem musel pochodovat vedle buldozeru sem tam a při každém nálezu 

zabránit vojáčkovi v jeho iniciativě a volat pyrotechniky. Vzhledem k termínované výstavbě 

to všechno bylo neskutečně zdlouhavé, víc se stálo, než pracovalo a pyrotechnici projezdili 

hektolitry benzinu a desítky hodin. Protože jsem u každého granátu tak nějak asistoval a 

„očumoval“, domluvil jsem se s pyrotechniky po jejich menší instruktáži, že budu granáty 

odnášet někam bokem a až jich bude víc, tak si pro ně jednou týdně přijedou. A pak už práce 

pokračovaly bez přerušování. 
         Po srovnání palebné plochy byly vybudovány palebné čáry ve vzdálenosti 400, 300 a 

200 m od předního ochranného valu, který měl výšku 12 m!, vybudovány zákopy pro úkryt 

cílných, kteří v určených časových intervalech vztyčovali a skrývali terče a hlásili počet 

zásahů či „nezásahů“, vystavěna výdejna munice na levé straně bočního valu (stojí dodnes), 

celá pravá strana bočního valu byla zpevněna betonovými obrubníky a celý povrch v délce 

400m byl vyasfaltován pro rychlý přesun cílných,s terčovými figurami. Tím byla v podstatě 

ukončena první fáze výstavby a střelnice začala být využívána pro výcvik - zatím ovšem jen 

provizorně. O pár měsíců později byla ze Znojma dodána elektrocentrála a zařízení ESTZ 

(elektrické samočinné zvedáky terčů), napájené proudem z elektrocentrály. Tím odpadla 

potřeba cílných a terče byly ovládány na dálku v nastavených časových limitech. Na pravém 

okraji střelnice zůstala zachována malá zděná budova, která měla tři malé místnosti, z nichž 

první sloužila jako kancelář správce střelnice a pobyt kontrolních orgánů, ve druhé 

připravovali cílní terče a třetí sloužila jako sklad terčového materiálu. Domek stojí dodnes, 

samozřejmě v „patřičném“ stavu. 
           V další etapě budování celé UVZ (učebně výcviková základna) nás čekala ještě těžší a 

náročnější práce. Měla být vybudována překážková dráha, tělocvičný gorodek, rozsáhlý 

prostor pro výcvik pořadové přípravy (tzv. a všemi vojáky milovaný “buzerplac“), výstavba 

učeben a sociálních zařízení, podzemní kotelna pro vytápění všech učeben a kanceláří, 

výstavba zbrojní a pyrotechnické dílny se všemi přilehlými sklady pro veškerý střelniční 

materiál (kabely, zvedáky apod). Zbrojní dílna měla sloužit pro opravu zbraní a údržbu 

zařízení střelnice. Dále musela být postavena na hlavní střelnici řídící střelecká věž pro 

ovládání terčového manévru spolu s velkou učebnou pro střeleckou přípravu. 
           Ze všeho nejdříve však musel být zaveden přívod elektrického proudu, což 

prezentovalo vybudovat trasu el. vedení od Poštorné až na střelnici. Znamenalo to postavení 

vysokých betonových sloupů pro napětí 15000V v délce zhruba 2 km, kdy se před tím musel 

vykácet pás lesa o předepsané bezpečné šířce apod. Veškeré tyto a vůbec všechny práce okolo 

budování střelnice zabezpečovali a také prováděli příslušníci motostřelecké roty PS útvaru 

Břeclav, s výjimkou ženijních prací s buldozery, které prováděla ženijní rota Znojmo. 
            Protože po zkušenostech s budování hlavní střelnice jsme již věděli, co že nás opět 

čeká po stránce válečné munice při všech nastávajících výše popsaných pracích, byl jsem na 

počátku března odeslán do VVVTŠ Martin (Vysoká vojenská velitelsko-technická škola) do 

půlročního kurzu odborného pyrotechnika, abych získal oprávnění pro vyhledávání, 

manipulaci a ničení veškeré nalezené munice. Po návratu z kurzu již neexistovala žádná 

závislost na pyrotechnicích z Brna a práce se tím již nezdržovaly. Jen tak pro ilustraci: na celé 

střelniční ploše a ploše UVZ se nalezlo, odstranilo a zneškodnilo dle záznamů mých a 

brněnských pyrotechniků 364 ks dělostřeleckých granátů různých ráží, převážně ale ráže 122 

a 152mm.  
              V průběhu veškerých těchto prací probíhaly průběžně také práce na vybudování 

rozsáhlého a po všech stránkách bezpečného házeliště granátů,a to, jak pro granáty nárazové 



RG-4 (vybuchující okamžitě po dopadu), tak i pro nově zaváděné ruční obranné časové 

granáty RG-F1, které vybuchovaly za 3-4 vteřiny po odhození. Oba druhy těchto granátů byly 

jak konstrukčně, tak i funkčně naprosto rozdílné, což z počátku dělalo hodně problémů jak 

řadovým vojákům, tak i velitelskému sboru. Zatím co útočný granát RG-4 se po vytržení 

dopravní pojistky a odhození na cíl odjišťoval odmotáním mosazné pásky a vytržením vrhové 

pojistky pomocí tohoto pásku, což se dělo po zhruba pěti metrech letu vzduchem, a po dopadu 

na cíl došlo k okamžitému výbuchu, tak u obranného granátu RG-F1 se musel nejdříve 

zašroubovat do otvoru granátu zapalovač typu UZRGM (univerzální zapalovač ručních 

granátů modernizovaný), který byl vybaven dopravní pojistkou v podobě masivní závlačky a 

vrhovou pojistkou, v podobě delší kovové páčky, kterou musel házející pevně držet po celou 

dobu, než granát odhodil. Po odhození se páčka vlivem vnitřní pružiny v zapalovači prudce 

vymrštila, čímž uvolnila nápichovou jehlu, která nabodla roznětku, ta zažehla zpožďovací 

slož a tato po prohoření k rozbušce tuto přivedla k výbuchu a výbuch rozbušky přivedl k 

výbuchu trhavinu uvnitř granátu. Toto všechno proběhlo během již zmíněných 3-4 vteřin. 

Nebezpečí u těchto granátů spočívalo v tom, že pokud by házejícímu při vytrhování dopravní 

pojistky granát vypadl z ruky pod nohy, měl by pouze 2-3 vteřiny na to, aby jej rychle zvedl a 

odhodil, což by bylo při určité nervozitě házejících dost problematické. Naštěstí k tomu nikdy 

nedošlo, protože každý voják musel před tím prodělat důkladné proškolení. 
          U útočných nárazových granátů RG-4 byla situace pro házejícího poněkud bezpečnější. 

I v případě, že by házejícímu upadl granát pod nohy, tak by nevybuchl, protože vrhová 

pojistka (mosazný pásek), by se nestačila na tak krátkou vzdálenost odmotat. I tak ale už na 

granát nesměl sahat, okamžitě musel opatrně odejít, aniž by o granát nějak zavadil a pak už 

přicházel ke slovu pyrotechnik, který zodpovídal za bezpečné zneškodnění granátu. 
           U těchto nárazových granátů docházelo poměrně často k jejich selhání tak, že na 

dopadové ploše po nárazu na zem nevybuchly, i když se pásek odmotal a nápichovou jehlu 

uvolnil. Docházelo k tomu z různých důvodů, u hodně starých ročníků, např. vlivem oxidace 

některých součástí granátu. Tyto selhané granáty musel likvidovat pyrotechnik přiložením 

menší náložky ke granátu a to tak, že náložku musel umístit ne dál, ale také ne blíž jak 1cm od 

granátu, aby vyloučil i sebemenší dotyk s granátem z toho důvodu, že by se zoxidovaná 

pružina nápichové jehly mohla dotykem uvolnit a došlo by k okamžitému výbuchu.             
          U selhaných obranných F-1 byla situace jiná. Po selhání musel pyrotechnik čekat 

15min. Pokud do té doby granát nevybuchl, např. pomalým prohoříváním zápalné prachové 

slože vlivem třeba vlhkosti, byla manipulace s ním již bezpečná a nálož se mohla umístit 

přímo na granát a tímto libovolně manipulovat. 
           Vybudování házeliště byla rovněž náročné a hodně pracné. Byl vybudován 50 metrů 

dlouhý a 2 metry hluboký zákop, vedoucí z lesního masivu přes uježděnou lesní cestu až na 

okraj bočního valu bývalé staré střelnice, kde byl vybudován příčný zákop pro samotné 

házení. Celý přístupový zákop byl překryt vysokou vrstvou zeminy tak, aby vojáci byli kryti 

před střepinami a mohli bezpečně přicházet a po odhození zase odcházet, aniž by byli jakkoliv 

ohroženi. Přístup zákopem byl “jednosměrný“ tak, aby odcházející neomezoval 

přicházejícího. Po pravé straně zákopu byla vybudována masivní pozemní pozorovatelna pro 

pyrotechnika, který pozoroval cílovou plochu za účelem vyhodnocování zásahů a sledování v 

případě nevybuchlých granátů, kam tyto dopadly, aniž by je musel vyhledávat, což bylo 

riskantní, zvláště bylo-li místo dopadu zarostlé travinou. Cílová plocha dopadu granátů byla 

na ploše bývalé staré střelnice, na níž byl vyznačen okop o rozměrech 5x10 metrů, ve 

vzdálenosti 25 metrů od místa házení, kdy úkolem házejícího bylo tento vyznačený okop 

zasáhnout. 
              V další etapě budování celé UVZ byl srovnán terén pro výstavbu hlavní výukové 

budovy (učebny, kanceláře, místnost pro dozorčí službu, sociální zařízení včetně sprch apod.) 

Pod touto budovou byla vybudována kotelna pro vytápění celého objektu ústředním topení, 



dále sklady pro různý materiál. Vybudování těchto podzemních prostor provázely další 

problémy a to „díky“ tekutým pískům, které se nacházely již metr a půl pod povrchem země, 

a svým neustálým pohybem nám neustále ničily již vyhloubené základy a podsklepení. To, co 

bylo přes den pracně vyhloubeno a přichystáno na další den na vyzdívání, bylo do rána 

přeměněno na beztvarou jámu. To samé se dělo při budování vrtaných studní, které po 

vyhloubení a zapuštění skruží, byly během jednoho dne zaplaveny pískem i s ponornými 

čerpadly. Nakonec se muselo přikročit ke hloubení studny kopané a okamžitě betonované 

rychle tvrdnoucím betonem, o síle stěn 60cm, aby odolala velkému tlaku tekoucích písků. 

Studna má hloubku 16 m a průměr 4 m. Je tam dodnes, dokonce nezakrytá a volně přístupná! 

(To proto, že ochranný železný poklop včetně potrubí a objemné vodárny byl tak jako 

všechno ostatní ukraden). 
                  Dalším velkým úkolem byla výstavba kompletní střelecké věže pro elektrifikované 

ovládání veškerého terčového zařízení na celé palebné ploše. U této věže byla při tom 

vystavěna i velká učebna pro výcvik střelecké přípravy. Při všech těchto stavebních prací byla 

také budována pistolová střelnice v prostoru staré zrušené střelnice a to 50 m od ochranného 

valu s výškovými barierami, takže nemohlo docházet k úletu střel do volného prostoru za 

valem a střílet se tedy mohlo i bez zabezpečení prostoru strážnými. Na levé straně 

„pistolovky“ byla vystavěna učebna pro protichemickou ochranu. 
                Po celkové elektrifikaci střelnice byl od střelecké věže veden podzemním kabelem 

přívod el. proudu i na tuto pistolovou střelnici, kde pak bylo také možno střílet na terče 

ovládané el. ovladači. Pistolová střelnice byla ponejvíc využívána na sportovní střelbu jak ze 

služebních krátkých zbraní, tak i pro střelbu z malorážek. Konaly se zde i celostátní přebory 

PS ze služebních zbraní, střelnice byla využívána ve velké míře pro střelbu členy Svazarmu a 

dalších zájmových střeleckých klubů, konány různé okresní přebory všech ozbrojených složek 

apod. Po zrušení PS převzala střelnici pro své potřeby policie Břeclav. 
                 Po ukončení celkové výstavby všech objektů a zařízení byl vybudovaný výcvikový 

drátěný zátaras v délce 1 km a na třech místech jeho trasy postaveny pohraniční 

pozorovatelny, tak aby všechno odpovídalo podmínkám služby přímo na SH. 
                 Rád bych se ještě zmínil o vybudovaném VPH (vlastním polním hospodářství), kde 

byly pro vlastní zásobování chovány ovce a prasata, jejichž produkty sloužily pro zásobování 

příslušníků praporu. Tyto chlévy byly postaveny na základech bývalých skladů munice 

muniční německé továrny zhruba 150 m od výcvikových ploch. Dnes je po zbourání chlévů 

tento prostor využíván včelaři. 
                 V konečné fázi budování celého výcvikového prostoru byl v lesním komplexu 

zbudován sklípek, o kterém kolovaly různé fámy a dohady, za jakým účelem a k čemu vlastně 

sloužil. Sestával z malé společenské místnosti a malého sklípku zhruba 2,5 x 3 metry pro 

uskladnění občerstvení a menších zásob vína.  
Tento prostor byl vybudován pro využití při různých společenských příležitostech, jako byly 

narozeniny některého z funkcionářů praporu, oslavám MDŽ jejich manželek, prostě ke 

společnému setkávání, vzájemnému poznávání funkcionářů a pobesedování. Vše proto, že na 

útvaru to nebylo možné, rodinní příslušníci tam neměli přístup a navíc by to narušovalo denní 

řád praporu. 
V žádném případě tam nedocházelo k bujarým pitkám apod., nikdo z funkcionářů nemohl 

vědět, kdy bude on, nebo všichni povoláni k okamžitému nástupu do služby. Místnost měla 

kapacitu maximálně 14 míst, vytápění krbem, vzhledem ke značnému chladu a vlhkosti. Celý 

společenský klub byl využíván opravdu jen několikrát za rok, v posledních letech prakticky 

vůbec, nebo jen výjimečně. Část sklípku postupně zaplavovala spodní voda, stěny 

společenské místnosti značně vlhly pro nedostatečné větrání, jejich dřevěné obložení hnilo a 

odpadávalo. Po likvidaci střelnice převzaly sklípek Lesy ČR, stejně jako veškeré další budovy 

s tím, že je budou využívat pro vlastní potřebu. Nesplnily z toho nic, vše zůstalo napospas 



zlodějům, bezdomovcům a naprostému zruinování. Řada snímku pana Vítka o tom dostatečně 

svědčí. Tvrzení některých „vševědů“, že to všechno v takovém stavu po sobě zanechali vojáci 

je absurdní až vulgární, zrovna tak jako například co se týká pohraničního útvaru Boří Dvůr, 

který je doslova demolován všemožnými vandaly a zloději.  
                  Je mi velice líto, že při budování celého komplexu střelnice nebyl čas a možnosti 

všechno fotografovat, ani pozdější už hotový komplex, aby bylo možno ukázat, jak to tehdy 

vypadalo. To, jak to tam vypadá dnes, už bylo panem Vítkem zveřejněno dostatečně a hlavně 

pravdivě. Z těch pár snímků, které předkládám, toho o tehdejší podobě střelnice, moc vidět 

není. Proto předkládám pár snímků munice, která byla v průběhu výstavby nacházena, aby 

bylo zřejmé, že ta munice tam opravdu byla, a bohužel ještě i dnes je, i když v minimálním 

množství, protože s vyhledávání munice jsem pokračoval i po ukončení výstavby střelnice a 

po mém odchodu do důchodu v této práci pokračovala Geofyzika Brno, která toto prováděla 

několik dalších let. Za těch celkových 18 let, co jsem se tomuto věnoval, protože to byl můj 

„koníček“, jsem „vydoloval“ přes 15 000 ks munice různého druhu a ráže a Geofyzika přes 

17 000 ks, sice za hodně kratší dobu, zato ale se supermoderní technikou, než jsem měl já v 

podobě obyčejné minohledačky. Navíc jsem se tomuto věnoval pouze v mimopracovní době, 

a o sobotách a nedělích. 
                Závěrem bych chtěl z tohoto místa ještě dnes vyslovit nesmírné uznání a obdiv 

všem těm vojákům, kteří se v několika ročnících na výstavbě střelnice a celé UVZ podíleli, 

protože ty podmínky a obtížnost prací byly opravdu někdy až neskutečné. Snad se některý s 

těchto zlatých kluků ozve a potvrdí moje slova, i když už jsou to dnes taky poněkud starší 

pánové. Zvláště ti, kteří se jako vyučení elektrikáři podíleli přímo na obsluze terčových 

manévrů. Pamatuji si hodně jejich jmen, bohužel ne všechny. (Adámek, Hurhoth, 

Černohorský, Holán, Fiala, Svoboda) 
                  Všechny zdravím a přeji vše nejlepší! 
  
                                                                                            Váš bývalý „náčelník“ 
                                                                                                                 Frant..M. 


