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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STŘELNICE

Tento provozní řád je zpracován podle Zákona o střelných zbraních a střelivu číslo 119/2002
Sb. v novelizované podobě a Vyhlášky č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení
zákona o zbraních.

1. Provozovatel střelnice
Provozovatelem střelnice je právnická osoba:
firma

:

sídlo
IČ

:
:

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,
okresní myslivecký spolek Prostějov
Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, PSČ 796 01
67777619

2. Místo střelnice
kraj
okres
obec
katastrální území
pozemky p.č.

:
:
:
:
:

Olomoucký
Prostějov
Prostějov
Prostějov
5972/2, 5974/2

3. Vlastník pozemku
Vlastníky pozemků jsou:
p.č. 5972/2 – provozovatel střelnice Českomoravská Myslivecká Jednota, z.s.., Okresní Myslivecký Spolek Prostějov, Pod Kosířem 3004/16, 79601 Prostějov
p.č. 5974/2 - Khýr Bronislav, V zahradách 435/1, Čechovice, 79604 Prostějov.

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

5. Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici
provádět střelbu
Na střelnici je dovoleno provádět střelbu celoročně, 7 dní v týdnu vždy od rozednění do soumraku.

6. Popis střelnice
Střelnice je tvořena čtyřmi střelišti S1, S2 a S3 pro brokovou střelbu hromadnou střelou
z brokovnic kategorie B a C. Na střelnici je povolena mířená střelba soutěží:







Skeet, Lovecké kolo, Lovecký skeet
Trap, Univerzální trap, Dvojtrap
Automatický trap
Zajíc na průseku
Compak sporting (Compak parkúr)
Lovecký parkůr

Jednotlivá střeliště jsou nezávislá, je možné vést současně střelbu na všech střelištích.
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Střeliště S1 je určeno pro střelbu skeet (lovecké kolo, lovecký skeet). Střeliště pro skeet je
tvořeno 8 střeleckými stanovišti a 2 vrhačkami. Střelecká stanoviště č. 1 – 7 jsou čtvercová o
rozměrech 0,90 x 0,90 m, stanoviště č. 8 je obdélníkové o rozměrech 0,90 x 1,85 m. Střelecká
stanoviště č. 1 – 7 jsou umístěna symetricky na kruhové výseči o poloměru 19,20 m se středem v bodě míjení terčů. Vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť je 8,14 m. Střelecké stanoviště č. 8 je uprostřed spojnice středů předních hran střeleckých stanovišť č. 1 a 7.
Vrhačky terčů jsou umístěny ve vysoké a nízké věži. Bod výmetu nízké věže je 1,0 m nad
terénem a bod výmetu vysoké věže je ve výšce 3,0 m nad terénem.
Střeliště S1 může být použito pro střelbu lovecký parkůr, nebo zajíc za předpokladu, že bude
zachován dovolený směr střelby stanovený pro toto střeliště.
Střeliště S2 je určeno pro střelbu skeet automatický trap a Compak sporting. Střeliště pro
skeet je tvořeno 8 střeleckými stanovišti a 2 vrhačkami. Střelecká stanoviště č. 1 – 7 jsou
čtvercová o rozměrech 0,90 x 0,90 m, stanoviště č. 8 je obdélníkové o rozměrech 0,90 x 1,85
m. Střelecká stanoviště č. 1 – 7 jsou umístěna symetricky na kruhové výseči o poloměru 19,20
m se středem v bodě míjení terčů. Vzdálenost středů sousedních střeleckých stanovišť je 8,14
m. Střelecké stanoviště č. 8 je uprostřed spojnice středů předních hran střeleckých stanovišť č.
1 a 7. Vrhačky terčů jsou umístěny ve vysoké a nízké věži. Bod výmetu nízké věže je 1,0 m
nad terénem a bod výmetu vysoké věže je ve výšce 3,0 m nad terénem.
Střeliště pro automatický trap je tvořeno pěti střeleckými stanovišti a jednou vrhačkou typu
automatický trap. Střelecká stanoviště jsou čtvercová o rozměrech 1,00 x 1,00 m a jsou umístěna na přímce kolmé na osu střelnice (dovolený směr střelby). Středy předních hran střeleckých stanovišť jsou navzájem vzdáleny 3 m. Bod výmetu vrhačky je ve vzdálenosti 12 – 15 m
před přední hranou střeleckých stanovišť.
Střeliště pro Compak sporting využívá střelecká stanovitě trapu. Pro střelbu Compak sporting
je před střeleckými stanovišti vytyčena obdélníková oblast přeletu terčů A_B_C_D, široká 40
m a hluboká 25 m. Bližší strana oblasti přeletu terčů je ve vzdálenosti 4 m pře přední hranou
střeleckých stanovišť. Vrhačky terčů je možné rozmístit libovolně do prostoru rozmístění vrhaček tak, aby každý vržený terč přelétl nejméně v jednom bodě nad oblastí přeletu terčů.
Jako vrhačky je možné použít vrhačky mobilní nebo vrhačky umístěné ve věžích skeetu a
vrhačku automatický trap s pevně nastavenou elevací a stranovým úhlem výmetu. Rozmístění
a typy vrhaček použité pro Compak sporting musí odpovídat pravidlům FITASC.
Střeliště S2 může být použito pro střelbu lovecký parkůr, nebo zajíc za předpokladu, že bude
zachován dovolený směr střelby stanovený pro toto střeliště.
Střeliště S3 je určeno pro střelbu lovecký parkůr. Je tvořeno prostorem střeleckých stanovišť
a prostorem rozmístění vrhaček. V prostoru střeleckých stanovišť je možné vytyčit 1 – 5 střeleckých stanovišť a v prostoru rozmístění vrhaček 1 – 6 mobilních vrhaček. Rozmístění střeleckých stanovišť a vrhaček musí být v souladu s pravidly ČMMJ pro lovecký parkůr.
Střeliště S4 je určeno pro střelbu trap, univerzální trap a dvojtrap. Je tvořeno 5 střeleckými
stanovišťmi a okopem vrhaček. Střelecká stanoviště jsou čtvercová o rozměrech 1,00 x 1,00
m. Jsou umístěna symetricky na přímce kolmé na osu střeliště (střední dovolený směr střelby).
Vzadu vlevo za střeleckým stanovištěm č. 1 je umístěno stanoviště č. 6 pro střídajícího střelce. Vzdálenost středů předních hran sousedních střeleckých stanovišť je 3,00 m. Přední hrana
okopu vrhaček je ve vzdálenosti 15 m před přední hranou střeleckých stanovišť. V okopu je
umístěno 15 vrhaček trap. Rozmístění a nastavení vrhaček v okopu musí odpovídat požadavkům pravidel ISSF pro Trapové disciplíny. Střeliště S4 může být použito pro střelbu lovecký
parkůr za předpokladu, že bude zachován dovolený směr střelby stanovený pro toto střeliště.

5

7. Kategorizace střelnice
V souladu s ČSN 39 5401 se jedná o střelnici venkovní, otevřenou, pro brokovnice, pro bezplášťové olověné střely, pro střelbu na dálky do 100 m, s proměnlivou dálkou střelby – s pohyblivou terčovou linií, o střelnici stálou, veřejnou, nekomerční, mysliveckou.

Obrázek 1 - Kategorizace střelnice

8. Pravidla evidence osob využívajících střelnici
Evidence osob využívajících střelnici je vedena v provozní knize střelnice a v knize vstupu na
střelnici.
8.1.

Provozní kniha střelnice

Provozní kniha střelnice (dále jen provozní kniha) slouží k vedení záznamů o průběhu střeleb,
o jmenování řídících střelby a záznamů o technickém stavu střelnice a jeho kontrolách.
Do provozní knihy se provádí zápis o ustanovení řídících střelby, instruktorů a rozhodčích.
Provozní knihu vede provozovatel, a záznamy do ní jsou dále oprávněni provádět řídící střelby, správce střelnice a kontrolní orgány jim nadřízené. Do provozní knihy střelnice se dále
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 provozní knihy zaznamená dobu zahájení a ukončení střelby a případné
technické závady zjištěné v průběhu střelby.
Osoba oprávněná provádí zápisy o uložených opatřeních, kontrolách a o odstranění nedostatků zjištěných kontrolními orgány. Kontrolní orgány do provozní knihy střelnice provádí záznamy o provedených kontrolách, zjištěných nedostatcích a opatřeních uložených k jejich
odstranění.
8.2.

Kniha vstupu na střelnici

Kniha vstupu na střelnici (dále jen kniha vstupu) slouží k evidenci osob vstupujících na střelnici za účelem střelby. Každý střílející je zapsán do knihy vstupu na střelnici podle předpisu v
záhlaví knihy. Správnost uvedených údajů stvrzuje střelec svým podpisem.
Svým podpisem v knize vstupu střelec současně potvrzuje seznámení se tímto provozním
řádem a zavazuje se k jeho dodržování. Do knihy vstupu se uvede nejméně:






Datum střelby
Jméno a příjmení přítomného správce střelnice.
Jméno a příjmení střílejícího.
Datum narození, nebo číslo zbrojního průkazu.
Podpis střílejícího, s klauzulí, že se podepsaný seznámil s provozním řádem

Při střeleckých soutěžích je možné nahradit zápis do knihy vstupu zápisem do startovní listiny. Zápis do startovní listiny musí mít stejné náležitosti jako zápis do knihy vstupu.
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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 těchto osob do funkce je provedeno písemně v provozním řádu střelnice, formou příloh provozního řádu střelnice, nebo v provozní knize.
Jedná se o tyto osoby – funkcionáře střelnice:
-

správce střelnice
řídící střelby
instruktor střelby
rozhodčí

1. Správce 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.

Ustanovený správce střelnice

Pro střelnici je ustanoven tento správce střelnice:

Obrázek 2 - Správce 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,
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.
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1.3.

Vzor označení správce střelnice

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

Obrázek 3 - Vzor označení správce střelnice

Minimální rozměry visačky je 10x7 cm.

2. Řídící střelby
Řídící střelby je jmenován správcem střelnice. Není-li jmenován, plní jeho funkci správce
střelnice.
O jmenování řídícího střelby se provede zápis do provozní knihy s uvedením data zahájení a
ukončení funkce.
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. Převzetí provozního řádu a svých povinností stvrzuje podpisem v provozní knize.
Zapsání řídícího střelby do provozní knihy, stvrzené podpisem správce střelnice je považováno za jeho jmenování do funkce.
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.
O jmenování instruktora střelby se provede zápis do provozní knihy s uvedením data zahájení
a ukončení funkce.
Instruktor střelby podléhá řídícímu střelby a odpovídá za dodržování provozního řádu střelnice na jemu svěřeném úseku.
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Instruktor střelby je povinen být osobně přítomen na úseku střelby, nebo střeleckém stanovišti, jehož řízení mu podléhá.
Za jmenování instruktorů střelby je považovaný jejich zápis do provozní knihy, podepsaný
správcem střelnice.
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.
O jmenování rozhodčích se provede zápis do provozní knihy s uvedením data zahájení a
ukončení funkce a dokladu opravňujícího jejich kvalifikaci.
Při výkonu své funkce se rozhodčí řídí tímto provozním řádem a pravidly řízené střelecké
soutěže.

III.

ZBRANĚ POVOLENÉ KE STŘELBĚ, NEJVYŠŠÍ POVOLENÝ VÝKON
PROVEDENÍ A RÁŽE STŘELIVA

Na střelnici je povolena střelba z brokovnic kategorie B a C, s nejvyšším povoleným výkonem, provedením a ráží střeliva podle následující tabulky:

Obrázek 4 - povolené zbraně, střelivo a výkon

Na střelnici je povoleno používat střelivo, jehož výkon umožňuje dolet broků maximálně 240
m (Tuto podmínku splňuje běžné komerční střelivo). Ke střelbě je možné použít ocelové, nebo jiné ekologické broky.

IV.

POVOLENÉ ZPŮSOBY A DÁLKY STŘELBY

1. Způsoby střelby
Na střelnici je povolena střelba z brokovnic kategorie B a C hromadnou střelou typu:





střeliště S1: skeet, lovecký skeet, lovecké kolo, lovecký parkůr, zajíc,
střeliště S2: skeet, lovecký skeet, lovecké kolo, automatický trap, Compak
sporting, lovecký parkůr,
střeliště S3: lovecký parkůr,
střeliště S4: trap, univerzální trap, dvojtrap, lovecký parkůr.
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2. Dovolený směr střelby
Dovolený směr střelby je směr, kterým je dovoleno vést střelbu.
Hranice dovoleného směru střelby jsou dány levým a pravým mezním dovoleným směrem
střelby.
Dovolený směr střelby a hranice sektoru dovoleného směru střelby jsou uvedeny v následujících tabulkách a zakresleny v situačním nákresu střelnice.

3. Povolené podmínky střelby, minimální a maximální dálka střelby
3.1.

povolené podmínky střeliště S1

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

3.2.

povolené podmínky střeliště S2 pro skeet

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

3.3.

8
č. 1 – 7: 0,90 m
č. 8: 1,85 m
0,90 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 323°. Sektor doveleného směru střelby je 323° ±75°.
vstoje
5m
40 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm

8
č. 1 – 7: 0,90 m
č. 8: 1,85 m
0,90 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 323°. Sektor doveleného směru střelby je 323° ±75°.
vstoje
5m
40 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm

povolené podmínky střelby střeliště S2 pro trap a Compak Sporting

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

5
1,00 m
1,00 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 325°. Sektor doveleného směru střelby je 325° ± 42°.
vstoje
trap: 15 m
Compak Sporting: 4 m
70 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm
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3.4.

povolené podmínky střelby střeliště S3 pro lovecký parkůr

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

3.5.

povolené podmínky střelby střeliště S4 pro trap

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

3.6.

1-5
1,00 m
1,00 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 325°. Sektor doveleného směru střelby je 325° ± 45°.
vstoje
4m
70 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm

5+1
1,00 m
1,00 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 320°. Sektor doveleného směru střelby je 320° ± 43°.
vstoje
15 m
70 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm

povolené podmínky střelby pro střelbu zajíc na střelišti S1, S2 a S3

Počet střeleckých stanovišť
Šířka střeleckého stanoviště
Hloubka střeleckého stanoviště
Palebná čára
Dovolený směr střelby
Povolené způsoby střelby
Minimální dálka střelby
Maximální dálka střelby
Povolené střelivo

1-3
1,00 m
1,00 m
palebná čára je totožná s přední hranou střeleckého stanoviště
dovolený směr střelby je v ose střeliště, azimut dovoleného směru
střelby je 325°.
vstoje
15 m
30 m
náboj s hromadnou střelou o maximální velikosti broku 2,5 mm

4. Terče
Na střelnici jsou povoleny asfaltové terče typu standard, midi, mini a zajíc, pevné a mobilní
vrhačky terčů.
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V.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU

1. Ostraha střelnice
Po dobu střelby je na střelnici vyvěšen červený výstražný prapor viditelný z celého bezpečnostního sektoru střelnice. Výstražný prapor je vyvěšen v místě vyznačeném v situačním nákresu střelnice. V místě možného vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru střelnice
jsou při střelbě umístěny výstražné tabule.
V průběhu střelby je bezpečnostní sektor střelnice sledován z místa řídícího střelby.

2. Bezpečnostní sektor střelnice
Bezpečnostní sektor je prostor střelnice a jejího bezprostředního okolí, do kterého je
v průběhu střelby zakázán vstup.
Bezpečnostní sektor je tvořen prostorem střeliště a ohroženým prostorem.
Prostor střelišť a ohrožený prostor jsou zakresleny v situačním nákresu střelnice v příloze 1.

3. Zajištění bezpečnostního sektoru střelnice
V bezpečnostním sektoru střelnice se nachází polní cesta, která je při střelbě v místech vstupu
do ohroženého prostoru uzavírána zábranami.
V průběhu střelby je na místě viditelném z celého bezpečnostního sektoru, vyvěšena červená
výstražná vlajka.
Bezpečnostní sektor je v celém rozsahu přehledný ze stanoviště řídícího střelby. Zjistí-li řídící střelby vniknutí nepovolané osoby, nebo zvěře do bezpečnostního sektoru v průběhu střelby, je povinen ihned ukončit střelbu a zajistit vyklizení sektoru.
Nekázeň při střelbě, hrubé chyby zamíření, záměna zbraní a střeliva, jsou považovány
v duchu ČSN 39 5401 za závažné a hrubé porušení pravidel střelby a tohoto provozního
řádu střelnice a provinilá osoba bude neprodleně vykázána ze střelnice.
Za hrubou chybu zamíření je považováno zamíření nabité zbraně, při kterém se osa hlavně
vychýlí z povoleného sektoru střelby o více než 30o.

4. Všeobecné bezpečnostní pokyny
Každý návštěvník střelnice je povinen:



dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v celém areálu střelnice,
bezvýhradně dodržovat pokyny správce střelnice, řídícího střelby a instruktora střelby.

Je-li některým z funkcionářů střelnice návštěvník střelnice, nebo střelec vykázán ze střelnice
pro porušení podmínek bezpečné střelby, je povinen bezodkladně tak učinit.
Povinnosti střelců jsou dány tímto provozním řádem střelnice, který jsou všichni povinni bezvýhradně dodržovat. Před zahájením jakékoliv činnosti na střelnici je povinen každý střelec
seznámit se s tímto provozním řádem střelnice a svůj souhlas s jeho dodržováním stvrdit
vlastnoručním podpisem v knize vstupu, nebo startovní listině.
Každý střelec je zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
V prostoru střelišť je zakázáno jíst, pít a kouřit.
Každý návštěvník střelnice se účastní střeleb na vlastní nebezpečí.
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Pokud majitel zbraně svěří (zapůjčí) zbraň ke střelbě osobě, která nemá zbrojní průkaz,
přejímá za tuto osobu plnou zodpovědnost a je povinen osobně zajistit dodržení podmínek bezpečné střelby.
Provozovatel střelnice neručí za věci ponechané na střelnici.
Každý, kdo způsobí na zařízení střelnice škodu, je povinen ji po dohodě s provozovatelem
uhradit.
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 bezpečnostního sektoru střelnice vyznačeného
v situačním nákresu střelnice a ohraničeného výstražnými tabulemi.
 Používat zbraně, neověřené státní zkušebnou, s neplatnou tormentací, nebo zbraně neodpovídající charakteristikám, uvedených v tomto provozním řádu.
 Používat poškozené zbraně.
 Používat střelivo s vyšším výkonem, než je uvedeno v provozním řádu.

5. Vstup a režim na střelnici
Vstup na střelnici je možný pouze v době stanovené provozovatelem střelnice za přítomnosti
správce střelnice, při dodržení podmínek stanovených tímto provozním řádem. Provozní dobu
střelnice určuje provozovatel střelnice podle svého rozhodnutí.
Všechny osoby vstupující do objektu střelnice jsou povinni se při příchodu hlásit u správce
střelnice.
Pobyt na střeleckých stanovištích je povolen pouze střelcům, kteří bezprostředně provádí
střelbu a jejich instruktorům.
Ostatní osoby (diváci, doprovod apod.) jsou v průběhu střelby povinni se zdržovat v prostoru
pro ně vymezeném. V tomto prostoru jsou povinni se zdržovat i ostatní střelci, kteří střelbu
ukončili, nebo se na ni připravují.
Před střelbou na střelnici musí být každý střelec poučen o zásadách provozu střelnice a seznámen s tímto provozním řádem.
Střelec je povinen dodržovat všechny bezpečnostní zásady stanovené tímto provozním řádem.
Střelci, kteří vstupují na střelnici se svojí zbraní, jsou povinni mít zbraň při příchodu a odchodu uloženou a nenabitou.
Nabití zbraně je povoleno pouze na střeleckém stanovišti po pokynu řídícího střelby ke střelbě. Od okamžiku nabití zbraně až do okamžiku jejího vybití musí osa hlavně vždy směřovat
pouze do dovoleného směru střelby.
Režim na střelištích a v terčovém prostoru se v průběhu střelby řídí individuálním programem
střelby, pravidly prováděné střelecké soutěže, nebo programem kurzu.
Všichni vstupující do areálu střelnic musí být seznámeni s rozsahem bezpečnostního sektoru a
se zákazem vstupu do něj.
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6. Metodika průběhu střeleb
6.1.

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 správce střelnice neodstranitelné závady, nepovolí zahájení střelby.
Po provedení kontroly uvede správce střelnice, nebo jím pověřená osoba do činnosti výstražná
zařízení upozorňující na probíhající střelbu.
Po uvedení výstražných zařízení do činnosti vydá správce signál k zahájení provozu.
6.2.

Příprava a průběh střelby

Zbraně přinášené na střelnici musí být vybité a uložené, nebo zlomené a zavěšené. To
znamená, že v nábojových komorách nesmí být náboj.
Každý střelec se při příchodu do prostoru střelišť ohlásí u řídícího střelby a ohlásí mu z jaké
zbraně a jakým střelivem bude střílet a předloží je řídícímu ke kontrole.
Řídící střelby předloží střelci provozní řád střelnice k prostudování.
Po prostudování provozního řádu zapíše řídící střelby střelce do knihy vstupu a nechá tento
zápis od něj vlastnoručně podepsat. Svým podpisem v knize vstupu střelec potvrzuje svůj
souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu.
Při střeleckých soutěžích nahrazuje zápis do knihy vstupu zápis do prezenční (startovní) listiny, který má stejný účinek jako zápis do knihy vstupu a musí být střelcem podepsán před jeho
připuštěním ke střelbě.
Není-li střelec držitelem zbrojního průkazu, přidělí mu správce střelnice instruktora.
Na pokyn řídícího střelby se střelec odebere na střelecké stanoviště a připraví se ke střelbě.
Po ukončení přípravy ke střelbě provede střelec střelbu podle pravidel soutěže nebo podle
pokynů řídícího střelby, instruktora nebo rozhodčího.
Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat se zbraní tak, aby osa hlavně vždy
směřovala pouze do výstřelného prostoru vymezeného, doveleným sektorem střelby.
Na pokyn řídícího střelby "UKONČIT STŘELBU" je střelec povinen IHNED ukončit střelbu,
VYBÍT/ZAJISTIT a ODLOŽIT/ZAVĚSIT zbraň. Poté vyčká na další pokyny řídícího střelby.
Každý střílející je povinen zastavit samostatně střelbu, objeví-li ve výstřelném prostoru nepovolanou osobu nebo zvěř a oznámit tuto skutečnost ihned řídícímu střelby.
Při jakékoliv závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec povinen
ihned ukončit střelbu a ohlásit závadu řídícímu 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. Na střeleckém stanovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit.
Řídící střelby je povinen vykázat ze střeleb osoby jevící známky požití alkoholických nápojů
nebo psychotropních látek. Každý střelec je povinen se na žádost správce střelnice podrobit
testu na alkohol a psychotropní látky.
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Ošetření zbraně po střelbě se provádí pouze na určeném místě. Zbraně je možné odkládat
pouze na místě k tomu určeném.
Ukončení střeleb probíhá v souladu s pravidly střelecké soutěže nebo podle pokynů správce
střelnice, řídícího střelby, nebo instruktora.

7. Signály a povely
činnost
Zahájení střelby

signál, povel

Signál: VYVĚŠENÍ VÝSTRAŽNÉHO PRAPORU
Povel: Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START)

Přerušení střelby

Povel: Hlasem - "UKONČIT STŘELBU".

Kontrola zbraní

Povel: Hlasem - "ZBRANĚ KE KONTROLE"

Obnovení střelby

Povel: Hlasem - "STŘÍLEJTE" (STŘELBA POVOLENA – START)

Ukončení střelby

Povel: Hlasem - "UKONČIT STŘELBU"
Signál: STAŽENÍ VÝSTRAŽNÉHO PRAPORU
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VI.

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.
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 střelnici 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
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Při vzniku jiné mimořádné události správce střelnice postupuje tak, aby minimalizoval její následky a
chránil především zdraví přítomných osob, jejich majetek a vybavení střelnice.

VII.

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 provádět údržbu trávního porostu střelnice 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 terčových zařízení, která 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.

*****
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., vyhlášky č. 115/2014 Sb. a splňuje bezpečnostní požadavky kladené na střelnice tohoto typu tak, jak je
uvedeno v mém znaleckém posudku č. 015/0678 ze dne 25. srpna
2015.

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

