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1. Úvodní ustanovení
1.1. Závaznost provozního řádu
1.1.1. Tento provozní řád střelnice SSK Přelouč je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice.

1.2. Druh a určení střelnice
1.2.1. Stálá venkovní polokrytá sportovní a výcviková střelnice pro krátké zbraně, malorážky, dlouhé zbraně,
předovky, brokovnice a pro nastřelování kulovnic.
1.2.2. Ve smyslu zbrojního zákona je střelnice provozovaná jako podnikání.
1.2.3. Střelnice je provozována na základě koncesní listiny čj.: ŽU 2372/2009/Jos/2 vydané SSK Přelouč
Městským živnostenským úřadem v Přelouči.
1.2.4. Ve smyslu ČSN 39 5401 jde o střelnici kategorie A, třídy 2, skupiny K.

1.3. Majetkoprávní vztahy
1.3.1. Majitelem střelnice a jejího zařízení je Sportovně střelecký klub Přelouč, U Hájku č.p.1508, 535 01 Přelouč, IČ 42941750.
1.3.2. Pozemek a budovy čp. 1508 jsou ve vlastnictví SSK Přelouč.

1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice
1.4.1. Provozovatelem střelnice je Sportovně střelecký klub Přelouč, U Hájku č.p.1508, 535 01 Přelouč, IČ
42941750.
1.4.2. Ustanovený hlavní správce střelnice ve smyslu §55 zákona č. 119/2002 Sb. je pan Václav Hutla, rodné
číslo 460114/007, předseda SSK 0092 Přelouč, ZP AL 098538 s oprávněním pro skupinu B.
1.4.3. Pro dobu své nepřítomnosti na střelnici určí správce střelnice, kterým může být pouze osoba uvedená na
samostatném listě, který tvoří přílohu č. 2 tohoto provozního řádu.
1.4.4. Spojení na hlavního správce střelnice:
pan Václav Hutla, Lohenice 81, 535 01 Přelouč, tel. 774 407 461, e-mail:Vaclav.Hutla@post.cz.

2. Popis střelnice
2.1. Vnější vztahy
2.1.1. Střelnice se nachází východojihovýchodně od města Přelouč, severně od silnice Přelouč - Klenovka Veselí, cca 700 m od okraje města, na pozemku parcelní číslo 461/4 k.ú. Přelouč, okres Pardubice, na
volné ploše u lesa, v nadmořské výšce cca 230 m.
2.1.2. Celková plocha pozemků, na nichž je zřízena střelnice, je 5 342 m2.
2.1.3. Areál střelnice je oplocen a v mimoprovozní době střelnice se uzavírá.
2.1.4. Přístup ke střelnici je po silnici Přelouč - Klenovka. Příjezd vozidel ke střelnici je rovněž po této silnici
až do areálu.
2.1.5. V areálu střelnice je vyhrazena plocha pro parkování osobních vozidel.
2.1.6. Směrem střelby je osa úseků střelnice orientována přibližně v severojižním směru v azimutech 2150, resp.
350.
__________________________________________________________________________________________________________________
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2.2. Zařízení střelnice
2.2.1. Střelnice je rozdělena na dva samostatné úseky:
- úsek „A“ - azimut směru střelby 350
 pro střelbu z malorážek na 50 m
 pro střelbu z krátkých zbraní
 pro střelbu z dlouhých zbraní
 pro střelbu z historických zbraní a jejich replik, zadovek i předovek
 pro nastřelování loveckých kulovnic
 pro střelbu z brokovnic na 25 m na pevný terč
 z plochy střelnice a to do max. 12,5 m od paty čelního záchytného valu
 z dlouhých kulových zbraní na revolverové náboje
- úsek „B“ - azimut směru střelby 2150
 pro střelbu na 25 m z krátkých zbraní
 pro střelbu z historických zbraní a jejich replik
 pro střelbu z brokovnic na 25 m na pevný terč
 z plochy střeliště do 15m od paty čelního záchytného valu nebo do 1m před palebnou čarou
2.2.2. Na obou úsecích střelnice je možné se souhlasem správce střelnice provádět střelbu v disciplinách IPSC,
IDPA, EPP. Přitom je nutné bez výhrad dbát zejména na na dodržení ustanovení článku 2.3.1. tohoto provozního řádu.
2.2.3. Zařízení úseku „A“:
2.2.3.1. Střelecký přístřešek, přisazený k severní fasádě provozního objektu, se střechou vyloženou před palebnou čáru a s betonovou podlahou, zvýšenou nad úrovní terénu o 35 cm. Vyložená část střechy je
180 cm nad úrovní podlahy a je součástí ochranného systému střelnice. Délka palebné čáry je cca
20,35 m, hloubka přístřešku je 400 cm. Na palebné čáře se zřizuje až 16 střeleckých stavů pro střelbu vstoje, vkleče nebo vleže. Pro střelbu z krátkých zbraní vstoje jsou na nosné konstrukci přístřešku
ve výšce 100 cm nad podlahou osazeny sklopné odkládací desky, které lze v případě potřeby
odejmout. Při střelbě z dlouhých zbraní se používají omezovače náměru a odměru.
2.2.3.2. První čelní ochranná clona na ocelové nosné konstrukci, umístěná 4 m před palebnou čárou v celé
šířce střelnice. Spodní hrana clony je 171 cm nad úrovní podlahy střeleckého přístřešku, horní hrana
je ve výšce 341 cm. Její funkční plochu o celkové výšce 170 cm tvoří skladba (ve směru střelby):
gumotextilní pásy tl. 5 mm - prkna tl. 5 cm - ocelové plechy tl. 2 mm. Ocelové prvky ve směru střelby jsou kryty dřevěnými obklady. Clona je dimenzována pro zachycování střel vystřelených z krátkých zbraní.
2.2.3.3. Druhá čelní ochranná clona na ocelové nosné konstrukci, umístěná 10 m před palebnou čárou v celé
šířce střelnice. Spodní hrana clony je 161 cm nad úrovní podlahy střeleckého přístřešku, horní hrana
je ve výšce 341 cm. Její funkční plochu o celkové výšce 180 cm tvoří skladba (ve směru střelby):
gumotextilní pásy tl. 5 mm - prkna tl. 5 cm - ocelové plechy tl. 2 mm - gumotextilní pásy 5 mm.
Ocelové prvky ve směru střelby jsou kryty dřevěnými obklady. Clona je dimenzována pro zachycování střel vystřelených z krátkých zbraní. Na cloně, na její odvrácené straně, je instalováno elektrostrojní zařízení pro zavěšení pohyblivých terčů.
2.2.3.4. Terčová závěsná zařízení pro uchycení pevných terčů, umístěná ve vzdálenosti 25 m a 50 m od palebné čáry. Terče se zavěšují na ocelová lanka nebo dráty, uchycených na svislých ocelových trubkách. Na terčové linie lze ještě v případě potřeb umístit přenosné terčové rámy, jejichž vodorovné
prvky jsou kryty prkny.
2.2.3.5. Čelní záchytný zemní val, převýšený 5,15 m na úroveň podlahy střeliště ve střeleckém přístřešku a
dále zvýšený o 150 cm stěnou z pražců, krytých gumotextilními pásy.
2.2.3.6. Boční zemní ochranné valy, po obou stranách výstřelného prostoru, vysoké 2 až 3 m nad úrovní terénu úseku střelnice.
__________________________________________________________________________________________________________________
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2.2.4. Zařízení úseku „B“:
2.2.4.1. Střelecký přístřešek - ocelová konstrukce s prkny, se střechou z vlnitého eternitu. Podlaha přístřešku
je betonová. Délka palebné čáry je 12,3 m, hloubka přístřešku je 2,2 m. V přístřešku se zřizuje 14
střeleckých stanovišť, umístěných v boxech, oddělených od sebe přepážkami, každý o šířce 80 cm.
Před každým střelcem je ve výšce 80 cm odkládací deska. Vyložená střecha před palebnou čáru ve
výšce 186 cm, zesílená prkny a v šířce 25 cm ocelovým plechem tl. 3 mm, tvoří součást ochranného
systému střelnice.
2.2.4.2. Čelní ochranná clona na ocelové nosné konstrukci, umístěná 275 cm před palebnou čárou v celé šířce střelnice. Spodní hrana clony je 160 cm nad úrovní podlahy střeleckého přístřešku, horní hrana je
ve výšce 410 cm. Její funkční plochu o celkové výšce 250 cm tvoří skladba (ve směru střelby): prkna tl. 1,25 cm - dřevěné pražce tl. 30 cm. Ocelové prvky ve směru střelby jsou kryty dřevěnými obklady. Clona je dimenzována pro zachycování střel vystřelených z krátkých zbraní.
2.2.4.3. Terčové zařízení pro otočné a pevné terče, kryté ve spodní části dřevěnými pražci.
2.2.4.4. Čelní záchytný zemní val, vysoký cca 6 m nad úrovní podlahy střeliště, zvýšený 150 cm vysokou
stěnou z pražců, krytých gumotextilními pásy.
2.2.4.5. Boční zemní ochranné valy, po obou stranách výstřelného prostoru, vysoké 2 až 2,5 m nad úrovní terénu úseku střelnice.
2.2.4.6. V pravé části, v úrovní terčové čáry, je v bočním zemním valu zřízen kryt pro cílného a umístění
rozváděče pro ovládání terčového zařízení.
2.2.4.7. V levé části, do hloubky 8,2 m před palebnou čáru, je vybudována šikmá ochranná stěna z pražců.
2.2.5. Oba úseky střelnice jsou od sebe odděleny společným čelním záchytným zemním valem.
2.2.6. Týlová část střelnice zahrnuje plochy a objekty, které přímo nesouvisí se střelbou. Jsou to plochy určené
pro parkování a pohyb osob.
2.2.7. Součástí týlové části je provozní objekt.
2.2.7.1. V provozním objektu je společenská místnost, zdravotně technická zařízení a skladové prostory.
2.2.7.2. Pro poskytnutí první pomoci je v provozním objektu umístěna lékárna s prostředky pro poskytnutí
první pomoci.
2.2.7.3. Na střelnici jsou umístěny ruční hasící přístroje.
2.2.7.4. U vstupu do areálu střelnice je stožár pro vyvěšení výstražného praporu.
2.2.8. Na střelnici je zavedena elektrická energie.

2.3. Umísťování terčů
2.3.1. Maximální vzdálenost střelby z palebné čáry umístěné ve střeleckém přístřešku na úseku „A“ je 50 m, na
úseku „B“ 25 m. Terče se umísťují do držáků a stojanů v příslušných vzdálenostech na pozadí čelního
záchytného zemního valu ve směru střelby v azimutu (2150 , resp. 350 ) ± 50.
2.3.2. Na úseku „A“ musí být běžící terč a kovové terče umístěny ve vzdálenosti 15 - 30 m od palebné čáry a se
spodním okrajem terče max. 1 m nad úrovní střeliště.
2.3.3. Při střelbě na vzdálenosti kratší se při neměnné palebné čáře terče umísťují na potřebné vzdálenosti.
2.3.4. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné, kovové nebo plastové terče podle ustanovení
pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet na terče z materiálů, které by mohly způsobit odraz střely z
prostoru střelnice. Rovněž není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat.
2.3.5. Není dovoleno střílet na kovové terče, které jsou deformované nebo poškozené.
2.3.6. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terče umísťují do stabilních rámů na příslušnou vzdálenost od
palebné čáry.
2.3.7. Při nastřelování kulovnic lze umísťovat terč výhradně na úseku „A“ na terčovou linii 50 m, před patu
__________________________________________________________________________________________________________________
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čelního záchytného valu. Pro provedení této střelby je nutný souhlas správce střelnice.

3. Povinnosti funkcionářů
3.1. Provozovatel střelnice
3.1.1. Povinnosti provozovatele střelnice stanoví §54 zákona č. 119/2002 Sb.
3.1.2. Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10ti pracovních dnů Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje:
a) změnu provozního řádu střelnice,
b) změnu správce střelnice,
c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice,
d) ukončení provozu nebo zrušení střelnice.
3.1.3. Provozovatel střelnice je povinen vybavit střelnici lékárnou pro poskytnutí první pomoci, která musí být
vybavena materiálem, který stanoví příloha č. 3 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 493/ 2002 Sb.

3.2. Správce střelnice
3.2.1. Správce střelnice je fyzická osoba, ze zákona odpovědná za bezpečný provoz střelnice.
3.2.2. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice a za její technický stav v plném rozsahu zákonů, vyhlášek
a obecně platných předpisů na úseku zbraní a střeliva a tohoto provozního řádu.
3.2.3. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SSK Přelouč. Tomuto orgánu je správce zodpovědný za svoji činnost.
3.2.4. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.119/2002
Sb. Musí být starší 21 let a nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nebo D nebo
E.
3.2.5. Pověřeným zástupcem SSK Přelouč pro jednání s příslušnými státními orgány a orgány státní správy a s
ostatními právnickými a fyzickými osobami je hlavní správce střelnice
3.2.6. .Práva a povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. a dále:
3.2.6.1. V souladu s rozhodnutím výboru SSK Přelouč umožňuje vstup na střelnici členům SSK, KVZ Corral, KVZ -1, a dalších klubů,které mají se SSK Přelouč uzavřené smlouvy o užívání střelnice, kteří
byli seznámeni s bezpečnostními pravidly střelnice a podepsali toto seznámení do příslušného dokumentu
3.2.6.2. Jsou u něho uloženy klíče od střelnice. Podle svého uvážení zapůjčuje klíče od střelnice členům výše uvedených klubů, kteří mají oprávnění k řízení střelby, vlastní platný zbrojní průkaz, byli seznámeni s provozním řádem střelnice a kteří podepsali toto seznámení do příslušného dokumentu.
3.2.6.3. .Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu.
3.2.6.4. Při výkonu funkce je povinen nosit viditelně označení správce střelnice.
3.2.6.5. Je povinen zajistit přístupnost provozního řádu pro všechny návštěvníky střelnice.
3.2.6.6. Je povinen zajistit, aby střelbu prováděla pouze osoba k tomu oprávněná.
3.2.6.7. Vede provozní knihu střelnice.
3.2.6.8. Při střelbě je povinen zajistit kontrolu ohroženého prostoru na pozemcích ve směru střelby.
3.2.6.9. Je povinen zastavit střelbu v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
3.2.6.10. Vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici.
3.2.6.11. Zodpovídá za obsah lékárny a aktualizaci obsaženého materiálu podle uvedených exspiračních
lhůt.
3.2.6.12. Zodpovídá za funkční stav hasících prostředků.
__________________________________________________________________________________________________________________
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3.2.6.13. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů.
3.2.6.14. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto provozního řádu,
zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem
vyloučení může být i nevhodná obuv a oděv.
3.2.6.15. Má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v souladu s
podmínkami zbrojního zákona.
3.2.6.16. V případě mimořádné situace informuje vedení SSK Přelouč a příslušné státní orgány..
3.2.6.17. V případě zranění nebo usmrcení osoby je povinen oznámit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Obvodnímu oddělení PČR v Přelouči.
3.2.6.18. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

3.3. Řídící střelby
3.3.1. Řídící střelby je zpravidla určován správcem střelnice z řad členů SSK Přelouč, Klubu vojáků v záloze,
případně z dalších uživatelů střelnice.
3.3.2. V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby
rozhodčí na palebné čáře.
3.3.3. V případě pronájmu nebo zapůjčení střelnice pro výcvik organizované jednotky (policie, bezpečnostní
služba apod.) a ostatních právnických osob funkci řídícího střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky nebo právnické osoby. Tato osoba provede zápis o akci do provozní knihy střelnice.
3.3.4. Řídící střelby musí svojí kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na
střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných na střelnici. Musí znát zásady bezpečné
manipulace se zbraněmi.
3.3.5. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých
cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během střelby a po jejím ukončení.
3.3.6. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny osoby na
střelišti a to včetně diváků a ostatních osob.
3.3.7. Řídící střelby odpovídá za bezprostřední likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během střelby.
Přitom spolupracuje se správcem.
3.3.8. Zahájení a ukončení střelby hlásí správci.
3.3.9. Před zahájením střelby:
3.3.9.1. Seznámí se s provozním řádem střelnice.
3.3.9.2. Provede kontrolu střelnice, zejména to, že v ohroženém prostoru střelnice, na pozemcích ve směru
střelby, se nenacházejí lidé ani zvířata a přesvědčí se o tom, že je vyvěšen výstražný prapor. Ten
může být sejmut až po skončení střeleb.
3.3.9.3. Střelnici převezme od správce střelnice a provede zápis do provozní knihy střelnice.
3.3.9.4. Poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb.
3.3.9.5. Zkontroluje zbraně střelců a připravené střelivo.
3.3.9.6. Přesvědčí se o znalosti střelců bezpečnostních pravidel při střelbě.
3.3.10. V průběhu střelby:
3.3.10.1. Dbá na dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby.
3.3.10.2. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby.
3.3.10.3. Zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru nebo jiné mimořádné události, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál.
__________________________________________________________________________________________________________________
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3.3.10.4. Zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně určeném.
3.3.11. Po ukončení střelby:
3.3.11.1. Po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní střelců.
3.3.11.2. Provede vystřídání střílející směny.
3.3.11.3. Po skončení střeleb organizuje úklid střelnice.
3.3.11.4. Vydá příkaz k sejmutí výstražného praporu.
3.3.11.5. Střelnici předá správci a provede zápis do provozní knihy střelnice.

3.4. Dozorující lékař (zdravotník)
3.4.1. Dozorující lékař nebo zdravotník je výjimečně určován u akcí podle rozhodnutí pořadatele akce.
3.4.2. Je podřízen správci s těmito povinnostmi:
3.4.2.1. zná způsob přivolání záchranné služby,
3.4.2.2. zdržuje se během střelby na místě stanoveném správcem,
3.4.2.3. dbá na to, aby sanitní vůz, nebo vozidlo určené pro odvoz zraněného bylo zaparkováno na vyhrazeném místě s možností okamžitého odjezdu a řidič vozidla byl v jeho dosahu,
3.4.2.4. zná spolu s řidičem místo nejbližšího zdravotnického zařízení a cestu k němu.
3.4.3. V případě, že při střelbách lékař nebo zdravotník není určen, je v provozním objektu střelnice k dispozici
lékárna s prostředky pro poskytnutí první pomoci.

4. Zbraně a střelivo
4.1. Dovolené zbraně a střelivo
4.1.1. Na úseku "A" je dovoleno střílet ze střeleckých stanovišť ve střeleckém přístřešku, jednotlivými ranami,
z místa:
4.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, ve všech polohách,
4.1.1.2. z malorážkových pistolí ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, vstoje,
4.1.1.3. z krátkých ručních zbraní do ráže .45 se středovým zápalem, vstoje,
4.1.1.4. z krátkých kulových zbraní z plochy střelnice to z palebného postavení do 12,5 m od paty čelního
záchytného valu nebo do 3 m před palebnou čárou vyznačenou ve střeleckém přístřešku. Z těchto
stanovišť však může střílet vždy jen jeden střelec, v případě střelby disciplíny souboj 2 střelci a spolu s nimi smí být na střelišti pouze rozhodčí nebo řídící střelby.
4.1.1.5. z dlouhých kulových zbraní na revolverové náboje,
4.1.1.6. z ostatních dlouhých ručních zbraní z podmínky omezení odměru a náměru tak, aby střela byla vždy
zachycena zemním valem, k této střelbě musí vždy dát souhlas správce střelnice,
4.1.1.7. ze všech historických zbraní a jejich replik do ráže .58 olověnou sférickou nebo ogivální střelou,
4.1.1.8. z brokovnic náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm, střelba na pevný terč, z polohy vstoje,
4.1.1.9. z brokovnic jednotnou střelou do ráže 12, na pevný terč, z místa, vstoje,
4.1.1.10. na úseku pro nastřelování z loveckých kulovnic v poloze vsedě s oporou,
4.1.1.11. ze samopalu 58, ráže 7,62 mm redukovaným střelivem a ze samopalu 61, ráže 7,65 mm, ve všech
polohách, jednotlivými ranami,
4.1.1.12. na úseku je možno při důsledném dodržení výše uvedených ustanovení provádět střelbu podle pravidel IPSC, IDPA, EPP.
4.1.2. Na úseku "B" je dovolena střelba ze střeleckých stanovišť ve střeleckém přístřešku, z místa, z polohy
__________________________________________________________________________________________________________________
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vstoje:
4.1.2.1. z krátkých zbraní ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,
4.1.2.2. z krátkých zbraní do ráže .45 náboji se středovým zápalem, se střelou plášťovou, poloplášťovou nebo olověnou,
4.1.2.3. z předovek do ráže .58 olověnou sférickou nebo ogivální střelou,
4.1.2.4. z brokovnic náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm, na pevný terč,
4.1.2.5. z brokovnic jednotnou střelou do ráže 12, na pevný terč, z místa, vstoje,
4.1.2.6. z plochy střelnice a to z palebného postavení do 15 mm od paty čelního záchytného valu nebo do 1
m před palebnou čárou vyznačenou v přístřešku. Z těchto stanovišť však může střílet vždy jen jeden
střelec a spolu s ním smí být na střelišti pouze rozhodčí nebo řídící střelby.
4.1.3. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:
4.1.3.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,
4.1.3.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci - dokladem je platný průkaz zbraně,
4.1.3.3. označené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou.

4.2. Ostatní zbraně
4.2.1. Střelbu ze zbraní neregistrovaných nebo nepodléhajících registraci je možné vést pouze na základě souhlasu správce střelnice.
4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby), je možné pouze na
základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika. Pro jejich trvalé užívání je nutný i
souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a vypracování dodatku nebo změny provozního
řádu.

4.3. Je zakázáno
4.3.1. Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a zbraněmi uvedenými ve
zbrojním zákoně jako zakázané, pokud na ně není udělena platná výjimka.
4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem nepříslušným a výkonnějším.
4.3.3. Používat zakázané střelivo stanovené zbrojním zákonem.

5. Pravidla bezpečnosti
5.1. Všeobecně
5.1.1. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice nebo jeho zástupce Každý
střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat zbraně a střelivo volně, bez dozoru.
5.1.2. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena řídícímu střelby.
5.1.3. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou po celou dobu střeleb podřízeny řídícímu
střelby.
5.1.4. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se na ní dále zdržovat rozhodčí, zapisovatelé a další oprávněné osoby, při
střeleckém výcviku instruktoři a trenéři.
5.1.5. S vědomím a souhlasem řídícího střelby mohou být v určeném prostoru diváci. Všechny osoby nacházející se na střelišti, musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení
nesmí být střelba zahájena.
5.1.6. Každá osoba zodpovídá za škody, které způsobí.
__________________________________________________________________________________________________________________
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5.1.7. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných pomůcek pro ochranu zraku.
5.1.8. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, zejména osoby
jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných látek.
5.1.9. Všechny osoby na střelišti musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeny a obuty. Čepice se štítkem se
doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.
5.1.10. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
5.1.11. Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje.
5.1.12. Opis pravidel bezpečnosti je umístěn ve střeleckém přístřešku na úseku "A" a ve střeleckém přístřešku
na úseku "B". společně s informacemi o první pomoci. Dále zde je vyvěšena adresa nejbližší dostupné telefonní stanice spolu s informacemi o nejdůležitějších telefonních číslech.

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě
5.2.1. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí být jím
poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.
5.2.2. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn řídícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani
vlivem zpětného rázu při výstřelu.
5.2.3. Zbraně je povoleno odkládat pouze ústím ve směru střelby.
5.2.4. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akustický
signál, ukázání se terčů apod.).
5.2.5. Střelbu je možné na obou úsecích vést pouze z palebné čáry ve střeleckých přístřešcích a to vždy jen
směrem kolmým na čelní záchytné valy za terči.
5.2.6. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je zakázáno střílet do jiných
předmětů (plechovek, láhví apod.), než terčů.
5.2.7. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu a zajistit zbraně, je-li k tomu vydán povel nebo jiný ekvivalentní
dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.
5.2.8. Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na
střelnici.
5.2.9. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstranit,
zbraň zajistí, odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým signálem řídícímu střelby.
5.2.10. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bezpečného prostoru na záchytný val.
5.2.11. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Nedojde-li ani při opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve směru
střelby ještě po dobu alespoň 15 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je nebezpečné otevírat závěr
zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat.
5.2.12. Odložení zbraně, odstoupení střelce z palebné čáry signalizuje jeho ukončení střelby.
5.2.13. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. Zbraně musí být
vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným případně vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem dle jejich konstrukce obdobně zabezpečené.
5.2.14. Přenášení zbraní je dovoleno v příslušných pouzdrech nebo přepravkách. Z pouzdra je dovoleno zbraň
vyjmout a manipulovat s ní až na povel řídícího střelby na palebné čáře.
__________________________________________________________________________________________________________________
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5.2.15. Při ukončení střelby střelec musí zbraň vybít a odložit tak, aby bylo vizuálně zřejmé, že je vyloučen i
náhodný výstřel. U revolverů to znamená vyklopit válec, samonabíjecí zbraně musí mít závěr v zadní poloze a vyjmutý zásobník. U opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednoranových zbraní sklopené
hlavně nebo závěr v zadní poloze.
5.2.16. Střelba smí být prováděna pouze v době stanovené provozovatelem střelnice.
5.2.17. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.
5.2.18. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídící střelby nebo správce střelnice.
5.2.19. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.
5.2.20. Nastřelování loveckých kulovnic se provádí vsedě s oprou a lze je provádět pouze na základě předchozího souhlasu správce střelnice.
5.2.21. Do výstřelného prostoru a k terčům se smí vstoupit pouze na povel řídícího střelby poté, kdy zbraně jsou
zajištěny a odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.
5.2.22. Výměnu střelců na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící střelby vydat povel k
zastavení střelby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v bezpečném stavu, vylučujícím i náhodný výstřel.

6. Komerční provoz střelnice
6.1.1. Ceny za použití střelnice jsou stanoveny jako smluvní.
6.1.2. Kategorie uživatelů:
6.1.2.1. členové střeleckých oddílů sportovních klubů a ostatní sportovní střelci,
6.1.2.2. státní a veřejné ozbrojené složky,
6.1.2.3. ostatní právnické osoby,
6.1.2.4. individuální návštěvníci.
6.1.3. Správce může bez udání důvodu odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice kterékoliv osobě.
6.1.4. Členové střeleckého klubu a ostatní sportovní střelci:
6.1.4.1. Členové ČSS SSK Přelouč platí poplatky za používání střelnice na základě nájemní smlouvy.
6.1.4.2. Ostatní střelecké kluby a jejich členové mohou používat zařízení střeleckého areálu na základě
smlouvy s vedením SSK Přelouč.
6.1.5. Ostatní společenské organizace či sportovní kluby:
6.1.5.1. Používají střelnici podle podmínek vydaných výborem SSK Přelouč.
6.1.6. Státní a veřejné ozbrojené složky a ostatní právnické osoby:
6.1.6.1. Ostatní právnické osoby mohou používat střelnici na základě jednorázové nebo dlouhodobé smlouvy, která je vždy uzavřena písemnou formou.
6.1.7. Individuální návštěvníci:
6.1.7.1. Vlastníci zbrojního průkazu:
6.1.7.1.1. Návštěvník, který vlastní platný zbrojní průkaz, při první své návštěvě musí před střelbou absolvovat proškolení z bezpečnosti při střelbě a musí se v potřebném rozsahu seznámit s provozním
řádem střelnice. Absolvování této instruktáže potvrdí podpisem. Toto proškolení má platnost po
dobu jednoho roku.
6.1.7.1.2. Správce střelnice jej zapíše do provozního deníku střelnice a po zaplacení stanovených poplatků střílí návštěvník za řízení řídícího střelby.
6.1.7.2. Ostatní:
__________________________________________________________________________________________________________________
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6.1.7.2.1. Návštěvník bez platného zbrojního průkazu musí při každé své návštěvě absolvovat proškolení z bezpečnosti při střelbě a být poučen o manipulaci a ovládání zbraně, která mu bude zapůjčena.
Toto proškolení potvrdí podpisem.
6.1.7.2.2. Správce střelnice jej zapíše do provozního deníku střelnice a po zaplacení stanovených poplatků, smí střílet pouze pod přímým vedením instruktora.
6.1.7.3. Stálý návštěvník:
6.1.7.3.1. Návštěvník, který předpokládá pravidelnou návštěvu střelnice za účelem provozování střelby,
absolvuje instruktáž o bezpečnostních pravidlech a manipulaci se zbraní.
6.1.7.3.2. Po zaplacení stanoveného poplatku a absolvované instruktáži ve stanoveném rozsahu, obdrží
tento osvědčení, které jej v průběhu kalendářního roku opravňuje k opakovanému použití střelnice
již bez dalších instruktáží v rozsahu, který byl zaplacen.
6.1.7.3.3. I v tomto případě platí, že osoby bez zbrojního průkazu střílí pouze pod přímým dohledem instruktora.
6.1.8. Vedení SSK Přelouč vydává na stanovené období, zpravidla na běžný kalendářní rok, ekonomické podmínky - ceník služeb, z kterého jsou zřejmé ceny za použití střelnice pro všechny kategorie návštěvníků,
včetně návštěvníků sportovních klubů, vyjma členů SSK Přelouč.

7. Postup při vzniku mimořádné události
7.1. Obecné zásady
7.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá určený řídící střelby, který spolupracuje se správcem střelnice nebo jeho zástupcem a ten s příslušnými státními orgány.
7.1.2. Správce střelnice nebo řídící střelby bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace Obvodní oddělení PČR v Přelouči, Pražská 20.
7.1.3. O každé mimořádné události musí být sepsán zápis a uložen v provozní knize střelnice.
7.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla:

hasiči
záchranná služba
policie
Obvodní oddělení PČR Přelouč

150
155
158
466 959 486
974 566 781

7.2. Zranění
7.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci, případně převoz zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolání záchranné služby.
7.2.2. V případě zranění osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv další
manipulaci se zbraněmi a střelivem.
7.2.3. Bez zbytečného odkladu vyrozumí Obvodní oddělení PČR v Přelouči. Vyčká příjezdu policie a dále se
řídí jejími pokyny.
7.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a proveden zápis do provozní
knihy střelnice.

7.3. Požár
7.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach, podle rozsahu
požáru přivolá hasičský sbor.
__________________________________________________________________________________________________________________
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7.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva.
7.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice.
7.3.4. K likvidaci požáru použije hasicí přístroje, případně další improvizované prostředky. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil do okolí.
7.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí pokyny velitele zásahu.

7.4. Jiná mimořádná situace
7.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace řídící střelby postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a životy přítomných
a hmotný majetek.

8. Závěrečná ustanovení
8.1.1. Provozní řád střelnice SSK Přelouč byl schválen výborem SSK Přelouč dne ….ledna 2010 a je závazný
bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice.
8.1.2. V případě využívání střelnice pro další střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem, je
nutné si vyžádat souhlasné stanovisko soudního znalce specializace balistika, doplnit provozní řád střelnice a požádat o povolení Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.
8.1.3. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení správce
střelnice v plném rozsahu.
8.1.4. Provozní řád je pořízen ve 4 výtiscích.
Výtisk číslo:

Zpracoval:

1 – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
2 - SSK Přelouč
3 – střelnice
4 – archiv

®

Ověření provozního řádu podle §52 odst. (4), písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.:
Ověřuji podle §52 odst. 4. písm. b) zákona č. 119/2002 Sb., že tento provozní řád střelnice SSK Přelouč z balistického hlediska odpovídá skutečným podmínkám a tudíž i požadavků na bezpečný provoz
této střelnice.
Znalecký úkon jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 26.
října 1989 čj. ZT 2054/ 89 pro základní obor střelivo a výbušniny, zvláštní specializace balistika a
hlavňové zbraně, zapsaný u Městského soudu v Praze.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 352/09 znaleckého deníku.

L.S.

__________________________________________________________________________________________________________________

strana - 13/13 -

