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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STŘELNICE
Tento provozní řád je zpracován v souladu s ustanovením b), odst. (4), čl. (1), § 52, Zákona o střelných zbraních a střelivu číslo 119/2002 Sb. v novelizovaném znění, Vyhlášky č. 115/2014 Sb. a na
základě normativů České technické normy ČSN 39 5401.

1. Provozovatel střelnice
Provozovatelem střelnice je fyzická osoba:

Jméno, příjmení
Adresa
IČ

:
:
:

Josef Duben
U Pivovaru 13, 586 01 Jihlava
13702670

2. Místo střelnice
kraj
okres
Obec
katastr
pozemek p. č.

:
:
:
:
:

Vysočina
Jihlava
Jihlava
Zborná
182/1

Majitelem pozemku je provozovatel střelnice.

3. Určení střelnice
Střelnice je používána k podnikatelským účelům.
Střelnice je přístupná veřejnosti.
Střelnice je zřízena na dobu neurčitou.

4. Provozní doba střelnice
Provozní doba střelnice je stanovena celoročně na 7 dní v týdnu, vždy od rozednění do soumraku.

5. Pravidla evidence osob využívajících střelnici
Evidence osob využívajících střelnici je vedena v záznamní knize střelnice a v provozním deníku střelnice.
5.1 Záznamní kniha
Záznamní kniha slouží k vedení záznamů o průběhu střeleb, o jmenování řídících střelby, instruktorů
střelby, sboru rozhodčích a záznamů o technickém stavu střelnice a jeho kontrolách.
Záznamní knihu vede provozovatel, a záznamy do ní jsou dále oprávněni provádět provozovatel
střelnice, správce střelnice, řídící střelby a kontrolní orgány jim nadřízené.
Do záznamní knihy se provádí záznamy o změně technického stavu střelnice, záznamy o údržbě a
opravách zařízení střelnice, záznamy o zjištěných nedostatcích a lhůty k jejich odstranění a záznamy o
běžném provozu střelnice.
Řídící střelby do záznamní knihy zaznamená dobu zahájení a ukončení střelby a případné technické
závady zjištěné v průběhu střelby.
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Osoba oprávněná provádí zápisy o uložených opatřeních a o odstranění nedostatků zjištěných kontrolními orgány.
Kontrolní orgány do záznamní knihy provádí záznamy o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a opatřeních uložených k jejich odstranění.
Vzor listu záznamní knihy je uveden na obr 1.
5.2 Provozní deník střelnice
Provozní deník slouží k evidenci osob vstupujících na střelnici za účelem střelby a jako doklad o jejich
seznámení s provozním řádem.
Do provozního deníku se zapisují všechny osoby, provádějící střelbu.
Každý střílející je zapsán do provozního deníku podle předpisu v záhlaví knihy. Správnost uvedených
údajů stvrzuje zapsaný svým podpisem.
Svým podpisem v provozním deníku střelec současně potvrzuje seznámení se tímto provozním řádem
a zavazuje se k jeho dodržování.
Do provozního deníku se uvede:
-

datum střelby

-

jméno a příjmení přítomného správce střelnice.

-

jméno a příjmení střelce.

-

číslo a skupina zbrojního průkazu střelce.

-

disciplína prováděné střelby.

-

podpis střílejícího s potvrzením o seznámení se s provozním řádem.

Provozní deník se vede jakou autorizovaný dokument, to znamená, že všechny listy jsou očíslovány a
neoddělitelně spojeny.
Při organizovaných střeleckých soutěžích je možné vést evidenci střelců formou prezenční listiny.
Prezenční listina musí mít stejný obsah jako provozní deník. Po uzavření se prezenční listina zaeviduje
do jednoho řádku provozního deníku a archivuje se jako jeho příloha.
Vzor listu provozního deníku je uveden na obr. 2.
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Obrázek 1: záznamní kniha střelnice - vzor listu
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Obrázek 2: provozní deník střelnice - vzor listu
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6. Kategorizace střelnice
Jedná se o střelnici pro mysliveckou, sportovní a výcvikovou střelbu.
Ve smyslu ČSN 39 5401 se jedná o střelnici venkovní, otevřenou, pro brokovnice a krytou pro dlouhé
palné zbraně, pro plášťové střely a pro bezplášťové olověné střely, o střelnici pro dálky střelby do 100
a do 200 m s pevnou a proměnlivou dálkou střelby s pevnou a pohyblivou terčovou linií, střelnici
stálou, veřejnou, komerční, výcvikovou, sportovní a mysliveckou.

Obrázek 3: kategorizace střelnice

7. Popis střelnice
Střelnice je tvořena třemi střelišti ST1, ST2 a ST3. Střeliště ST1 je určeno pro střelbu brokových disciplín typu trap a lovecký parkúr. Střeliště ST2 je určeno pro střelbu brokových disciplín typu skeet, lovecký parkúr a compak sporting. Střeliště ST3 je určeno pro nastřelování
loveckých kulovnic na vzdálenost do 200 m.
Střeliště ST1 - trap je vybaveno jednou vrhačkou automatický trap, umístěnou v okopu. Střeliště je možné doplnit mobilními vrhačkami v souladu s pravidly lovecký parkůr.
Střeliště ST2 - skeet je vybaveno dvěmi vrhačkami skeet umístěnými ve vysoké a nízké věži,
jednou mobilní vrhačkou Rabbit Pro (rabbit, parabola, vertical) a Jednou mobilní vrhačkou
skeet standard F07.
Střeliště ST3 je umístěno v nízké věži střeliště ST2 – skeet.
Na střelišti ST1 trap je vytyčeno 5 střeleckých stanovišťˇ. Střelecká stanoviště jsou čtvercová
o rozměrech 1,00 x 1,00 m. Stanoviště jsou symetricky rozložena na přímce kolmé na osu
střeliště trap, vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť je 3,00 m. Přední hrana střeleckých stanovišť je vzdálená 15 m od přední hrany střechy okopu pro vrhačku. Střelecká
stanoviště jsou čtvercová o rozměrech 1,00 x 1,00 m.
Na střelišti ST2 skeet je vytyčeno 8 střeleckých stanovišť pro skeet a 5 střeleckých stanovišť
pro parkůr. Střelecká stanoviště č. 1 až 7 skeet jsou umístěna na kruhovém oblouku o poloměru 19,20 m, se středem v bodu míjení terčů, střelecké stanoviště č. 8 skeet je uprostřed spojnice střeleckých stanovišť 1 a 7. Stanoviště pro parkůr jsou symetricky rozložena na přímce
kolmé na osu střeliště tak, že stanoviště 3 parkůr je totožné se stanovištěm 4 skeet. Vzdálenost
středů sousedních střeleckých stanovišť parkůr je 3,00 m. Střelecká stanoviště č. 1 – 7 střeliště
skeet jsou čtvercová o rozměrech 0,80 x 0,80 m, střelecké stanoviště č. 8 je obdélníkové o
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rozměrech 1,80 x 0,80 m. Střelecká stanoviště č. 1 – 5 parkůr jsou čtvercová o rozměrech 0,80
x 0,80 m.
Obě střeliště jsou nezávislá, je možné vést střelbu na obou současně.
Střeliště ST3 je opatřeno střeleckým oknem s výklopnou okenicí, která zamezuje zamíření
zbraně nad záchytný val.
Střelecká stanoviště jsou oddělena od prostoru pro diváky zábranou. Minimální vzdálenost
střeleckého stanoviště od zábrany je 5 m.

8. Určení střelnice
Střeliště jsou určena ke střelbě těchto sportovních a mysliveckých disciplín podle pravidel
UIT a ČMMJ:
Střeliště ST1:
-

automatický trap

-

americký trap

-

lovecký parkůr

Střeliště ST2
-

skeet

-

lovecké kolo

-

lovecký skeet

-

lovecký parkůr

-

compak sporting

Střeliště ST3
-

nastřelování loveckých kulovnic na dálku do 200 m

Libovolnou kombinací brokových střeleckých stanovišť lze sestavit střeliště pro lovecký brokový parkůr, za předpokladu dodržení pravidel bezpečné střelby a zachování ohrožených prostorů zakreslených v situačním nákresu střelnice.
Střelnici lze pro disciplínu lovecký parkůr a compak sporting doplnit mobilními vrhačkami,
za předpokladu bezpečné střelby a dodržení ohroženého prostoru vyznačeného v situačním
nákresu střelnice. Pro střelbu lovecký parkůr je možně střelecká stanoviště doplnit střeleckými rámy, omezujícími odměr a náměr zbraně.
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II. FUNKCIONÁŘI STŘELNICE A JEJICH POVINNOSTI
Provoz na střelnici je řízen prostřednictvím oprávněných fyzických osob odpovědných za
bezpečný provoz na střelnici. Ustanovení správců střelnice je provedeno tímto provozním
řádem, ustanovení dalších funkcionářů je provedeno zápisem do záznamní knihy střelnice.
Jedná se o tyto osoby – funkcionáře střelnice:
-

správce střelnice
řídící střelby
instruktor střelby
rozhodčí
zdravotník

1. Správce střelnice
Správce střelnice ustanovuje v souladu s písm. a – f, odst. 2, § 55 zákona č. 119/02 Sb. provozovatel střelnice.
Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D
nebo E.
1.1 Ustanovení správci střelnice

Pro střelnici jsou ustanoveni tito správci střelnice:

1.2 Povinnosti správce střelnice

Správce střelnice řídí střelbu na střelnici a je po celou dobu střelby na střelnici osobně
přítomen.
Správce střelnice je povinen:
a) dohlížet na provádění střelby na střelnici,
b) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
c) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
d) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,
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e) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
f) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
g) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.
1.3 Vzor označení správce střelnice

Správce střelnice je při výkonu své funkce viditelně označen visačkou zavěšenou na levé straně hrudi s uvedením funkce, jména a příjmení a názvu střelnice. Visačka je zpracována podle
následujícího vzoru.

SPRÁVCE STŘELNICE
jméno příjmení

Střelnice Stříbrný Dvůr
Minimální rozměry visačky je 10x7 cm. Minimální výška písma textu SPRÁVCE STŘELNICE je 1 cm.

2. Řídící střelby
Řídící střelby je jmenován správcem střelnice. Není-li jmenován, plní jeho funkci správce
střelnice.
Při střeleckých soutěžích je řídícím střelby hlavní rozhodčí.
Řídící střelby zodpovídá za bezpečnou střelbu na střelnici.
Při výkonu své funkce se řídí řídící střelby provozním řádem střelnice, předaným mu správcem střelnice.
Řídící střelby řídí přípravu, průběh a ukončení střelby, je povinen být osobně přítomen střelbě, jejíž řízení mu podléhá.
Své funkční povinnosti přebírá řídící střelby na pokyn správce střelnice. Po ukončení střeleb
oznámí řídící střeleb správci střelnice ukončení střeleb a seznámí ho s jejich průběhem.
Za výkon funkce řídícího střelby je odpovědný správce střelnice.

3. Instruktor střelby (cvičitel, trenér)
Instruktory střelby (cvičitele, trenéry) jmenuje správce střelnice v případě potřeby, zejména
při výcviku ve střelbě. Nejsou-li jmenováni, plní jeho funkci řídící střelby. Za výkon funkce
instruktora střelby je odpovědný správce střelnice.
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Instruktor střelby podléhá řídícímu střelby a odpovídá za dodržování provozního řádu střelnice na jemu svěřeném úseku.
Instruktor střelby je povinen být osobně přítomen na úseku střelby, nebo střeleckém stanovišti, jehož řízení mu podléhá.
Pří střelbě osoby, která není držitelem zbrojního průkazu, musí být zajištěna přítomnost odpovědné osoby starší 21 let (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, přebírá odpovědnost za střílející osobu a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem v souladu se zákonem č. 119/02 Sb. a tímto provozním řádem.

4. Rozhodčí
Střelecké soutěže mohou být řízeny rozhodčím, nebo sborem rozhodčích. Je-li střelba řízena
rozhodčím, přebírá rozhodčí funkci a povinnosti řídícího střelby. Je-li střelba řízena sborem
rozhodčích, přebírá funkci řídícího střelby hlavní rozhodčí.
Při výkonu své funkce se rozhodčí řídí tímto provozním řádem a pravidly řízené střelecké
soutěže.

5. Zdravotník
Provozovatel střelnice může pro střelnici zřídit funkci zdravotník. Není-li funkce zdravotníka
zřízena, plní jeho povinnosti správce střelnice.
Zdravotník je povinen mít k na střelnici dispozici lékárničku s prostředky pro poskytnutí první pomoci. Obsah lékárničky musí odpovídat požadavkům prováděcího předpisu k Zákonu č.
119/02 Sb. Povinný obsah lékárničky je uveden v příloze 2 tohoto provozního řádu střelnice.
Při vzniku úrazu na střelnici je zdravotník povinen zajistit první pomoc poškozenému a organizovat jeho ošetření. V případě potřeby je zdravotník povinen povolat záchrannou službu.
Všechna střelná poranění je zdravotník povinen neprodleně ohlásit policii ČR.
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III. ZBRANĚ POVOLENÉ KE STŘELBĚ, NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ VÝKON
PROVEDENÍ A RÁŽE STŘELIVA
Na střelnici je povolena střelba ze zbraní a střelivem uvedeným v následující tabulce:

1. Střelba z brokovnic
Střelbu z brokovnic je možné vést pouze ze střeleckých stanovišť vytyčených na střelištích
ST1 a ST2.
Střelbu je možné vést pouze nábojem s hromadnou střelou o velikosti broků max. 2,5 mm.
popis střeliště ST1:
Palebná čára
Výstřelná

palebná čára je totožná s přední hranou střeleckých stanovišť
hlavní směr střelby je v ose střelnice, sektor střelby je ±45° od
osy střelnice

Povolené způsoby střelby

vstoje

Minimální dálka střelby

15 m

Maximální dálka střelby

75 m

Maximální úsťová energie střely
Povolené střelivo
popis střeliště ST2:
Palebná čára
Výstřelná

ekvivalent komerčních brokových nábojů
náboj s hromadnou střelou s olověnými, nebo ocelovými broky

palebná čára je totožná s přední hranou každého střeleckého
stanoviště
hlavní směr střelby je v ose střelnice, sektor střelby pro skeetové
disciplíny je vyznačen vytyčkami, pro parkůrové disciplíny je
vyznačen prostorem přeletu terčů

Povolené způsoby střelby

vstoje

Minimální dálka střelby

15 m

Maximální dálka střelby

75 m

Maximální úsťová energie střely
Povolené střelivo

ekvivalent komerčních brokových nábojů
náboj s hromadnou střelou s olověnými, nebo ocelovými broky
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2. Střelba z kulovnic
Na střelnici je povoleno nastřelování dlouhých kulových palných zbraní – loveckých pušek.
Střelba je povolena pouze na střelišti ST3, ze střeleckého stanoviště umístěného v nízké věži.
Střelba je povolena pouze vsedě. Při střelbě musí být nastavena okenice střeleckého okna tak,
aby střelec nemohl zamířit nad zadní záchytný val.
popis střeliště ST3:
Palebná čára
Výstřelná

palebná čára je totožná s předním okrajem střeleckého stolu
hlavní směr střelby je v ose střelnice, sektor střelby je dán okraji
terče

Povolené způsoby střelby

vsedě

Minimální dálka střelby

50 m

Maximální dálka střelby

200 m

Maximální úsťová energie střely

5000 J

Povolené střelivo

náboj s olověnou střelou
náboj s plášťovou střelou
náboj s poloplášťovou střelou (pro lovecké účely)

3. Terče
Na střelištích ST1 a ST2 jsou povoleny pouze asfaltové terče typu standard, midi, mini, zajíc,
určené pro brokové střelecké disciplíny.
Na střelišti ST3 jsou povoleny pouze papírové prostřelovací terče.
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V. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO PROVOZU
1. Ohrožené prostory střelnice
Tvar a rozsah ohrožených prostorů střelnice je zakreslen v situačním nákresu střelnice.
Ohrožené prostory všech střelišť jsou uvnitř oploceného areálu.
Ohroženým prostorem střelnice neprochází žádná komunikace ani se v něm nenachází žádný
objekt.

2. Výstražné a informační prvky střelnice
Na oplocení střelnice, v místech vyznačených v situačním nákresu střelnice, jsou trvale umístěny výstražné tabule.
Výstražné tabule obsahují následující text:

POZOR STŘELNICE
NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA

VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN
Při střelbě je na střelnici vyvěšen červený výstražný prapor. Umístění výstražného praporu je
patrné ze situačního nákresu střelnice.
Na střelnici je k dispozici tento provozní řád střelnice.
Na střelnici je zakázáno používat zbraně neověřené státní zkušebnou, s neplatnou zkušební
značkou, zbraně neodpovídající charakteristikám, uvedených v provozním řádu, nebo zbraně
viditelně poškozené.
Majitel střelnice si v případě potřeby vyhrazuje právo omezení na střelnici rozšířit dle vlastního uvážení.

3. Všeobecné bezpečnostní pokyny
Každý návštěvník střelnice je povinen dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v celém areálu
střelnice, je povinen seznámit se s tímto provozním řádem střelnice a dodržovat jej.
Je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny správce střelnice, řídícího střelby, sboru rozhodčích a instruktorů střelby.
Je-li některým z výše uvedených funkcionářů střelnice návštěvník střelnice, nebo střelec vykázán ze střelnice pro porušení pravidel provozního řádu, je povinen bezodkladně tak učinit.
Povinnosti střelců jsou dány tímto provozním řádem střelnice, který jsou všichni povinni bezvýhradně dodržovat.
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Každý účastník střeleb se jich účastní na vlastní nebezpečí.
Každý střelec je osobně zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
Příprava zbraně ke střelbě je možná pouze na střeleckém stanovišti. Jakákoliv manipulace se
zbraněmi mimo příslušné střeliště je zakázána. Zbraně musí být přenášeny v pouzdrech, kazetách, obalech apod. nebo zlomené. Nabíjet zbraň je dovoleno pouze na střeleckém stanovišti,
přičemž se míří ve směru střelby.
V prostoru střelišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
-

Mířit zbraní na osoby přítomné na střelnici, a to i nenabitou zbraní, nebo nabitou a zajištěnou zbraní.

-

Vstupovat v průběhu střelby do ohroženého prostoru střelnice vyznačeného
v situačním nákresu střelnice.

Střelnice je vybavena lékárničkou s prostředky pro poskytnutí první pomoci a základními
protipožárními prostředky. Tyto prostředky jsou umístěny na viditelném místě vyznačeném
v situačním nákresu střelnice.

4. Vstup na střelnici
Vstup na střelnici je možný pouze se souhlasem a za přítomnosti správce střelnice.
Před střelbou na střelnici musí být každý střelec poučen o zásadách provozu střelnice a seznámen s tímto provozním řádem.
Každý střelec musí před vstupem na střelnici potvrdit své seznámení s provozním řádem
střelnice podpisem v provozním deníku střelnice.

5. Prostor střelišť
Do prostoru střeliště je vstup povolen pouze střelcům, jejich instruktorům a oprávněnému
doprovodu (správce střelnice, řídící střelby, rozhodčí).
Vstup do prostoru střeliště je možný pouze na pokyn řídícího střelby.
Pobyt na střeleckých stanovištích v průběhu střelby je povolen pouze střelcům, kteří bezprostředně provádí střelbu a jejich oprávněnému doprovodu.
Každý, kdo vstupuje do prostoru střeliště je povinen mít nasazeny ochranné prostředky,
zejména chrániče sluchu.
Každý, kdo se pohybuje v prostoru střeliště je povinen se chovat tak, aby neomezil, ani neohrozil střílející.
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6. Prostor pro diváky
Při sportovních soutěžích je možná účast diváků. Diváci se mohou zdržovat pouze ve vymezených prostorech, oddělených od střeliště zábradlím. Prostor pro diváky je vyznačen v situačním nákresu střelnice.
Diváci svým chováním nesmí rušit střelce a upoutávat jejich pozornost.
Pro diváky platí přísný zákaz vstupu do prostoru střelišť.

7. Bezpečnostní pravidla
Střelec je povinen dodržovat všechny bezpečnostní zásady stanovené pro provoz střelnice
tímto provozním řádem.
Svým podpisem v provozním deníku stvrzuje střelec současně seznámení se s tímto provozním řádem a vyjadřuje svůj souhlas s jeho dodržováním.
Střelci, kteří vstupují na střelnici se svojí zbraní, jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu nenabitou.
Nabití zbraně je povoleno pouze na střeleckém stanovišti po pokynu k zahájení střelby.
Za bezpečnost v průběhu střeleb odpovídá na střelnici řídící střelby. Průběh střelby se řídí
režimem střelby, stanoveným správcem střelnice.
Všichni vstupující do areálu střelnic musí být seznámeni se zákazem vstupu do ohroženého
prostoru střelnice a s rozsahem ohroženého prostoru a střelnice.

8. Metodika průběhu střeleb
8.1 Příprava střelnice ke střelbě

Před zahájením denních střeleb prověří správce střelnice způsobilost střelnice ke střelbě a
zajistí neprodlené odstranění všech případně zjištěných závad, bránících bezpečnému průběhu
střelby. Zjistí-li neodstranitelné závady, nepovolí zahájení střelby.
Po kontrole střelnice a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě vydá správce střelnice
povolení k zahájení střelby.
Po vydání povolení k zahájení střelby nesmí nikdo z přítomných vstupovat do ohroženého
prostoru střelnice, vyznačeného v situačním nákresu střelnice.
8.2 Příprava střelby a střelba

Každý střelec se po vstupu na střelnici ohlásí u správce střelnice, ohlásí mu z jaké zbraně a
jakým střelivem bude střílet a předloží je řídícímu střelby ke kontrole. Správce střelnice poté
poskytne střelci provozní řád k prostudování.
Po seznámení se s provozním řádem střelnice střelec předloží správci střelnice svůj průkaz
totožnosti, zbrojní průkaz a průkaz (průkazy) zbraně (zbraní) ze které (kterých) bude střílet.
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Poté správce střelnice provede zápis střelce do provozního deníku a nechá zápis od střelce
podepsat.
Po zápisu do provozního deníku řídící seznámí střelce s režimem střelby. Seznámení
s režimem střelby může být provedeno hromadně po zápisu všech střelců.
Na pokyn řídícího střelby se střelci odeberou na střeliště a připraví se ke střelbě.
Není-li střelec držitelem zbrojního průkazu, může vstoupit do prostoru střelišť pouze
v doprovodu instruktora střelby a střílet pouze pod jeho dohledem a na jeho pokyn.
Příprava zbraně ke střelbě se provádí výhradně na střeleckém stanovišti.
Po ukončení přípravy ke střelbě zahájí střelec střelbu v souladu se stanoveným režimem střelby. Je-li střelba řízena rozhodčím, nebo instruktorem střelby, provádí střelbu podle povelů
těchto funkcionářů.
Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat s nabitou zbraní tak, aby osa hlavně
vždy směřovala pouze do výstřelného prostoru, vymezeného vytyčkami.
Jakákoli manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště je ZAKÁZÁNA, s výjimkou předložení zbraně ke kontrole řídícímu střelby.
Na pokyn/signál řídícího střelby "UKONČIT STŘELBU" je střelec povinen IHNED ukončit
střelbu, ZAJISTIT/ZLOMIT a ODLOŽIT/ZAVĚSIT zbraň. Poté vyčká na další pokyny
řídícího střelby.
Zjistí-li střelec ve výstřelném prostoru zvěř, nebo nepovolanou osobu, je povinen ihned ukončit střelbu a tuto skutečnosti ihned oznámit řídícímu střelby.
Při jakékoliv závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec povinen
ihned ukončit střelbu, ohlásit závadu řídícímu střelby.
Závadu na zbrani na střeleckém stanovišti může střelec odstraňovat pouze se souhlasem řídícího střelby.
Dojde-li v průběhu střelby k jakémukoliv zranění, střelec ihned ukončí střelbu a řídí se pokyny řídícího střelby.
V průběhu střelby a bezprostředně před ní je střelcům zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Řídící střelby je povinen vykázat ze střeleb osoby jevící známky požití alkoholických
nápojů nebo psychotropních látek. Každý účastník střeleb je povinen se na vyzvání správce
střelnice podrobit dechové zkoušce na alkohol, nebo zkoušce na přítomnost psychotropních
látek. Pokud se účastník střeleb odmítne podrobit některé zkoušce, nebude ke střelbě připuštěn.
Na střeleckém stanovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit.
Po ukončení střeleb řídící střelby zkontroluje prostor střelnice, zejména zda se zde nenachází
ostré střelivo, nebo zbraně. Teprve poté může ukončit střelbu a stáhnout výstražný prapor.
8.3 Vstup do výstřelného prostoru
Vstup do výstřelného prostoru v průběhu střelby je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
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9. Signály
Zahájení střelby:

Hlasem „STŘÍLEJTE“

Přerušení střelby:

Hlasem „UKONČIT STŘELBU“

Kontrola zbraní:

Hlasem „ZBRANĚ KE KONTROLE“

Obnovení střelby:

Hlasem „STŘÍLEJTE“

Ukončení střelby:

Hlasem „UKONČIT STŘELBU“

V. POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
1. Všeobecné zásady
Každý účastník střeleb je povinen se chovat tak, aby nedošlo jeho zaviněním ke vzniku mimořádné události na střelnici.
Za vznik mimořádné události na střelnici je považováno:
-

Úraz

-

Požár

-

Ztráta zbraně nebo střeliva

-

Jiná mimořádná událost

Při vzniku mimořádné události jsou všichni přítomní povinni se neodkladně řídit pokyny řídícího střelby.
Za likvidaci následků mimořádné události odpovídá přítomný řídící střelby ve spolupráci se
správcem střelnice.

2. Úraz
Dojde-li na střelnici ke zranění osoby, řídící střelby:
-

ihned ukončí střelbu,

-

zamezí jakékoliv manipulaci se zbraněmi a střelivem,

-

zabrání odchodu všem osobám, přítomným na střelišti v době úrazu.

-

podle rozsahu zranění organizuje poskytnutí první pomoc a přivolání záchranné služby.

-

sepíše se zúčastněnými protokol o úrazu.

V případě zranění s následkem úmrtí ihned vyrozumí policii ČR. O všech ostatních případech
zranění vyrozumí policii ČR neprodleně.
K poskytnutí první pomoci je na střelnici k dispozici lékárnička.
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Při poskytování první pomoci postupuje řídící střelby podle Zásad první pomoci při
úrazu uvedených v příloze tohoto provozního řádu.

3. Požár
Při vzniku požáru na střelnici nebo v jejím bezprostředním okolí, řídící střelby:
-

ihned ukončí střelbu na všech střelištích střelnice,

-

zajistí bezpečné odklizení zbraní a střeliva z prostoru ohroženého požárem a vyvedení
osob z ohroženého prostoru,

-

ohlásí vznik požáru a organizuje hašení požáru podle svých možností,

-

po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

Při ohlášení požáru a organizaci hašení postupuje řídící střelby podle protipožárních
směrnic uvedených v příloze tohoto provozního řádu.

4. Ztráta zbraně nebo střeliva
Dojde-li v průběhu činnosti na střelnici ke ztrátě zbraně nebo střeliva, řídící střelby je povinen:
-

ihned ukončit střelbu,

-

zabrání odchodu všem osobám, přítomným na střelišti v době ztráty,

-

ohlásí ztrátu policii ČR a řídí se jejich pokyny.

5. Jiná mimořádná událost
Za jinou mimořádnou událost je každá událost, která svým důsledkem ohrozí zdraví osob,
nebo hmotný majetek
Při vzniku jiné mimořádné události správce střelnice postupuje tak, aby minimalizoval její
následky a chránil především zdraví přítomných osob, jejich majetek a vybavení střelnice.

VI. PRAVIDLA ÚKLIDU A ÚDRŽBY STŘELNICE
1. Úklid střelnice
Správce střelnice je povinen zajistit pravidelný úklid střelnice, zejména:



pravidelně, nejméně po každé denní střelbě, provádět odstraňování vystřelených
nábojnic z prostoru střeliště,
pravidelně odstraňovat z výstřelného prostoru zbytky asfaltových terčů,
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pravidelně provádět údržbu trávního porostu střeliště sekáním a odstraňováním
suché trávy a náletu.

2. Údržba střelnice
Správce střelnice je odpovědný za bezvadný stav všech zařízení, bezpečnostních a ochranných prvků střelnice. K tomu je povinen provádět jejich pravidelnou kontrolu a údržbu.
Postup kontrol technologií střelnice, jejich četnost a obsah je uveden v návodech k obsluze,
stejně jako rozsah možných oprav závad a návody k jejich odstranění.

3. Kontrola úklidu a údržby střelnice
Před každou denní střelbou je správce střelnice povinen zajistit:




Kontrolu úklidu všech prostor střelnice,
Kontrolu všech vrhaček, které se budou daný den používat,
Kontrolu výstražných a ochranných prvků střelnice.

Pokud nejsou při kontrole zjištěny závady, může správce střelnice vydat povolení k zahájení
střelby.
Je-li při kontrole zjištěna závada ohrožující bezpečnou střelbu, nepovolí správce střelnice zahájení střelby do odstranění zjištěné závady.

4. Ekologická opatření a směrnice odpadového hospodářství
Pro důslednou ochranu vody, půdy a ovzduší jsou všichni přítomní v areálu střelnice povinni
dodržovat následující zásady:


Používat pouze schválené střelivo.



Papírové obaly nábojů shromažďovat v nádobě a místě k tomu určeném.



Použité nábojnice ukládat do určeného prostoru.



Zbraně čistit pouze v určeném prostoru, použité prostředky na čištění ukládat pouze do
nádoby k tomu určené.



Čisticí prostředky, zejména oleje, používat tak, aby nedošlo k jejich vniknutí do půdy,
odpadu nebo kanalizace.



Při pobytu na střelnici a v jejím okolí se chovat tak, aby nebyl poškozován a znečišťován areál střelnice ani jeho okolí.



Všichni účastníci střeleb jsou povinni důsledně dodržovat ustanovení provozního řádu
střelnice a dbát pokynů funkcionářů střelnice.

Provozovatel střelnice je povinen:


Zajistit ekologickou likvidaci odpadů, zejména použitých nábojnic a obalů od nábojů.



Použité čisticí prostředky je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad odevzdáním do
příslušné sběrny nebezpečných odpadů.
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Po ukončení střelby zajistit vyčištění areálů střelnice od případně vzniklého odpadu.
*****

Všechny změny tohoto provozního řádu mohou být provedeny pouze formou číslovaných
písemných příloh, ověřených znalcem v oboru balistika.
Dáno do užívání dne:
Podpis a razítko provozovatele:
________________________________________
(razítko, podpis)
Znalecké ověření provozního řádu:
Provozní řád vyhovuje požadavkům zákona o střelných zbraních
a střelivu č. 119/2002 Sb. a splňuje bezpečnostní požadavky kladené na střelnice tohoto typu tak, jak je uvedeno v mém znaleckém posudku č. 014/0591 ze dne 19. září 2014.

Doc. Ing. Alois SKOUPÝ, CSc.
znalec v oboru balistika

