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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STŘELNICE 

Sportovní, výcviková a myslivecká střelnice SSK Slavonice má charakter stálé, venkovní, otevřené, 

nekomerční, veřejné střelnice, s pevně danými dálkami střelby, která je určena ke střelbě 

z krátkých i dlouhých palných zbraní, brokovnic a historických palných zbraní či jejich replik 

střelivem s plášťovanými i neplášťovanými střelami na pevné papírové nebo kovové terče. Střelba 

na střelnici se vede i z brokovnic na letící asfaltové terče, tzn. při proměnlivé dálce střelby. Veškerá 

střelba na střelnici se vede za podmínek upravených tímto Provozním řádem. 

Střelnice je využívána ke sportovní, kondiční a výcvikové střelbě, k pořádání střeleckých soutěží 

a střelbě v rámci provádění praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání 

zbrojního průkazu všech skupin ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 115/2014 Sb. 

o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny 

A až E. 

Podle ČSN 39 5401:1997 je střelnice klasifikována jako střelnice kategorie A, třídy 1 a skupiny 

K a H. 

Střelnice je situována asi 1300 m západoseverozápadním směrem od okraje města Slavonice 

v prostorách bývalého lomu obklopeného lesem, na pozemcích: 

1. p. č. 6485/3, č. LV 10001 v k.ú. Slavonice, 

2. p. č. 6485/1, č. LV 10001 v k.ú. Slavonice. 

Vlastníky uvedených pozemků jsou: 

1. Město Slavonice, Horní náměstí 525, 37881 SLAVONICE, 

2. Město Slavonice, Horní náměstí 525, 37881 SLAVONICE. 

Provozovatelem střelnice a vlastníkem stavební části střelnice i jejího technického vybavení je 

 Sportovně střelecký klub Slavonice, Slavonice, PSČ 378 81, IČO: 60820128. Doručovací 
adresa Ing. Jiří LEŽÁK, Julia Fučíka 158, 378 81 SLAVONICE. 
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2 POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU 

K povinným obsahovým náležitostem Provozního řádu střelnice patří: 

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující 

právnickou osobu provozovatele střelnice; 

Střelnice je provozována právnickou osobou – Sportovně střelecký klub Slavonice, Slavonice, 

PSČ 378 81, IČO: 60820128. Doručovací adresa Ing. Jiří LEŽÁK, Julia Fučíka 158, 378 81 

SLAVONICE. 

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je 

střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice; 

Místem provozování střelnice je lokalita bývalého lomu asi 1300 m západoseverozápadním 

směrem od okraje města Slavonice, souřadnice: 49°00'22.6"N 15°19'32.8"E. 

Podrobné údaje o pozemcích a jejich vlastnících pozemků jsou uvedeny v kapitole 1 tohoto 

Provozního řádu. 

c)  sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům; 

Střelnice není používána k podnikatelským účelům. 

d)  sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti; 

Střelnice je přístupná veřejnosti. 

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou; 

Datum ukončení provozování střelnice není stanoveno, jedná se o střelnici stálou, 

provozovanou na dobu neurčitou. 

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla 

evidence osob využívajících střelnici; 

Na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně, pouze v denní době (střelba za snížené 

viditelnosti, např. za soumraku, za tmy, v husté mlze apod. je zakázána). Pravidla evidence 

osob využívajících střelnici ke střelbě jsou uvedena v prvním odstavci kapitoly 6 tohoto 

Provozního řádu. 

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce 

střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení 

a název střelnice; 

Na střelnici je ustanoveno celkem 7 správců – viz tabulka 2.1. Správci střelnice jsou při výkonu 

funkce označeni visačkou podle níže uvedeného vzoru. Hospodář SSK Slavonice a současně  

správce střelnice č. 2 Miroslav KAŠPAR (jedu.mirek@centrum.cz) je rovněž kontaktní osobou 

pro administrativní záležitosti střelnice. 

Tabulka 2.1 Ustanovení správci střelnice 

P. č. Jméno a příjmení Telefonní číslo 
1 Miloslav DVOŘÁK +420 737 908 745 
2 Miroslav KAŠPAR +420 728 401 501 
3 Karel KUTINA +420 722 012 149 
4 Jiří LEŽÁK +420 607 218 757 

mailto:jedu.mirek@centrum.cz
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P. č. Jméno a příjmení Telefonní číslo 
5 David PLATZ +420 728 644 851 
6 Karel SEITL +420 607 545 461 
7 Jan ŠTEFL +420 728 668 384 

 

Vzor označení správce střelnice (visačka v průhledné fólii min. 9 x 5 cm) 

 

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména 

provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů; 

Práva a povinnosti správce střelnice jsou uvedeny v kapitole 5 tohoto Provozního řádu, stejně 

jako dalších osob nesoucích odpovědnost za provoz střelnice v jednotlivých oblastech. 

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků 

k zajištění bezpečnosti při střelbě; 

Situační nákres střelnice SSK Slavonice je uveden v Příloha č. 1 Situační nákres střelnice SSK 

Slavonice tohoto Provozního řádu. 

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva 

a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke 
střelbě; 

Druhy zbraní a střeliva povolených ke střelbě jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto Provozního 

řádu. 

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených druhů zbraní a minimální 

i maximální dálky střelby; 

Povolené způsoby střelby a mezní dálky střelby jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto Provozního 

řádu. 

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na 

střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice; 

Pravidla bezpečnosti provozu střelnice jsou uvedena v kapitole 6 tohoto Provozního řádu. 

Pravidla pohybu osob jsou popsána v kapitolách 5 a 6 tohoto Provozního řádu. 

m) postup při vzniku mimořádných událostí; 

Postupy při vzniku mimořádných událostí na střelnici jsou uvedeny v kapitole 7 tohoto 

Provozního řádu. 

 

STŘELNICE SSK SLAVONICE 

 

Jméno PŘÍJMENÍ 

 

SPRÁVCE STŘELNICE 
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n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu; 

Pravidla technické údržby střelnice jsou uvedena v kapitole 5.2.1 tohoto Provozního řádu. 

Další sdělení jsou uvedena v ostatních částech Provozního řádu, zejména v kapitolách 3 

a 5. 
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3 POPIS STŘELNICE 

Sportovní, výcviková a myslivecká střelnice SSK Slavonice má charakter stálé, venkovní, 

nekomerční, veřejné střelnice, která je určena ke střelbě z krátkých i dlouhých palných zbraní, 

brokovnic a historických palných zbraní či jejich replik střelivem s plášťovanými 

i neplášťovanými střelami. Střelba na střelnici se vede buď na pevné terče, nebo z brokovnic na 

letící asfaltové terče. 

Střelnice je využívána ke sportovní, kondiční a výcvikové střelbě, k pořádání střeleckých soutěží 

a střelbě v rámci provádění praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání 

zbrojního průkazu všech skupin ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 115/2014 Sb. 

o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny 

A až E. 

Střelnice se nachází v lokalitě bývalého lomu asi 1300 m západoseverozápadním směrem od 

okraje města Slavonice, souřadnice: 49°00'22.6"N 15°19'32.8"E  (viz Příloha č. 1 Situační nákres 

střelnice SSK Slavonice a Příloha č. 2 Letecký snímek okolí střelnice SSK Slavonice). Vzhledem 

k umístění střelnice do prostoru bývalého lomu jsou čelní val a boční valy tvořeny stěnami lomu 

(kamenitý, písčito-kamenitý povrch částečně porostlý náletovými dřevinami a travinami, které 

jsou průběžně odstraňovány) a plocha vlastní střelnice se nachází na levé straně cca 10 m  

a vpravo cca 20 m (na úrovni střeleckých úseků č. 1 a 2) pod úrovní okolního terénu. Výška 

bočních valů se postupně zvyšuje až k cca 30 m na úrovni čelní stěny (čelní záchytný val se nachází 

cca 30 m pod úrovní okolního terénu). 

Přístup ke střelnici je zabezpečen po zpevněné místní komunikaci od silnice č. 40632 spojující 

město Slavonice a obec Stálkov. Areál střelnice je obehnán ocelovým drátem ve výšce cca 120 cm 

po celém svém obvodu a jsou na něm v pravidelných rozestupech umístěny varovné cedule 

s nápisem „Pozor střelnice, nevstupovat!“. Vstup do prostoru lomu (ústí lomu) je oplocen 

drátěným pletivem a vstup/vjezd do areálu střelnice je uzavřen uzamykatelnou bránu. 

Střelnice se dělí na střelecký prostor a týlový prostor. Střelecký prostor je rozdělen na 3 střelecké 

úseky: 

 Střelecký úsek č. 1 pro střelbu z malorážek, krátkých a dlouhých palných zbraní, 

brokovnic, historických palných zbraní či jejich replik na pevné terče, 

 Střelecký úsek č. 2 pro střelbu z loveckých a sportovních brokovnic na letící asfaltový terč, 

 Střelecký úsek č. 3 pro nastřelování dlouhých palných zbraní. 

Na střeleckém úseku č. 1 je devět střeleckých stavů č. 1 – 9. Výstřelný prostor střelnice je ze všech 

stran ohraničen stěnami bývalého lomu. Střeliště se nachází v dřevěném přístřešku a jednotlivá 

střelecká stanoviště jsou od sebe oddělena polykarbonátovými průsvitnými deskami. Střecha 

střeliště je plechová. Střeliště má šířku cca 10 m a je vybaveno betonovou podlahou. Na střechu 

plynule navazuje clona, která je umístěna na dřevěných kůlech a je tvořena dvěma vrstvami 

dřevěných desek o tloušťce 2,5 cm, mezi kterými je umístěn gumotextilní pás o tloušťce 1 cm. 

Konstrukce střechy a navazující clona omezuje výhled ze střeliště nad čelní stěnu bývalého lomu 

a zabraňuje tak vedení mířené střelby při poloze vstoje mimo prostor střelnice. Při střelbě vkleče 

a vleže jsou povinně využívány náměrové latě zamezující zamíření zbraně a vedení střelby mimo 

prostor střelnice. V případě střelby na tomto střeleckém úseku, je zakázána střelba na střeleckých 

úsecích č. 2 a 3. Palebná čára na tomto střeleckém úseku je pevná a je vymezena vnější hranou 

betonových panelů tvořících podlahu střeliště. 
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Na střeleckém úseku č. 2 je 5 střeleckých stavů č. 1 – 5. Tento střelecký úsek se nachází před 

střeleckým úsekem č. 1 (před přístřeškem). Prostor jednotlivých střeleckých stanovišť je vymezen 

betonovými dlaždicemi. Vrhačky asfaltových terčů se rozmisťují v souladu s Příloha č. 1 Situační 

nákres střelnice SSK Slavonice. Asfaltové terče jsou vrhány tak, aby při střelbě nemohlo dojít 

k výletu broků mimo prostor střelnice, tzn. jsou vrhány, tak aby během svého pohybu zůstaly pod 

úrovní okolního terénu. V případě střelby na tomto střeleckém úseku, je zakázána střelba na 

střeleckých úsecích č. 1 a 3. 

Na střeleckém úseku č. 3 je jeden střelecký stav.  V případě střelby na tomto střeleckém úseku, je 

zakázána střelba na střeleckých úsecích č. 1 a 2. Při střelbě vleže je povinně využívána náměrová 

lať pro zamezení zamíření a vedení střelby mimo prostor střelnice. 

Čelní záchytný val o výšce 2,5 m je zatravněný a byl vytvořen nahrnutím zeminy (písek a hlína). 
Čelní záchytný val je zatravněn a neobsahuje žádné předměty, které by mohly způsobovat odrazy 

střel. Za čelním záchytným valem se nachází stěna bývalého lomu o výšce cca 30 m. Dopadiště 

střel se nachází v dolní části čelního záchytného valu. 

Terčová linie 25 m se nachází ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry střeleckého úseku č. 1. Tvoří ji 

konstrukce z ocelových trubek zasunutých do zemního kotvení, na nichž jsou přišroubována 

příčná prkna sloužící k upevňování terčů. Vertikální ocelové trubky jsou chráněny krycím 

dřevěným prknem. 

Terčová linie 50 m se nachází ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry střeleckého úseku č. 1. Tvoří ji 

konstrukce z ocelových trubek zasunutých do zemního kotvení, na nichž jsou přišroubována 

příčná prkna sloužící k upevňování terčů. Vertikální ocelové trubky jsou chráněny krycím 

dřevěným prknem. Na úroveň této terčové linie se umisťuje dřevěná přenosná konstrukce pro 

umístění terče při střelbě na střeleckém úseku č. 3. 

Při střelbě na střeleckém úseku č. 1 na ocelové terče se tyto umisťují do výstřelného prostoru 

nejméně 7 m od palebné čáry. 

Hlavní směr střelby pro střelbu z malorážek, brokovnic, krátkých a dlouhých palných zbraní, 

historických palných zbraní či jejich replik na všech střeleckých stavech střeleckého úseku č. 1 je 

orientován východojihovýchodním směrem (směrník hlavního směru střelby je 125°). 

Hlavní směr střelby pro střelbu z loveckých a sportovních brokovnic na všech střeleckých stavech 

střeleckého úseku č. 2 je orientován východojihovýchodním směrem (směrník hlavního směru 

střelby je 125°). 

Hlavní směr střelby pro střelbu z dlouhých palných zbraní na střeleckém stavu střeleckého úseku 

č. 3 je orientován východojihovýchodním směrem (směrník hlavního směru střelby je 125°). 

Ohrožený prostor při střelbě z malorážek, brokovnic, krátkých a dlouhých palných zbraní, 

historických palných zbraní či jejich replik na všech střeleckých úsecích je, s ohledem na umístění 

střelnice v prostoru bývalého lomu a vybudované technickobezpečnostní prvky, omezen na 

prostor střelnice. 

Vlastník dotčených pozemků vyjádřil s provozováním střelnice souhlas. 

Týlový prostor se nachází vlevo a vpravo od  střeleckých úseků č. 1 a 2 a za těmito střeleckými 

úseky. V tomto prostoru se nachází sklady č. 1, 2 a 3, provozní budova SSK Slavonice. V provozní 

budově SSK Slavonice je během střelby uložen hasicí přístroj. Lékárnička je během střelby uložena 

na střelišti střeleckého úseku č. 1. V týlovém prostoru se ještě nachází ohraničené ohniště 

a lavičky. 
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4 DOVOLENÉ ZBRANĚ, STŘELIVO A ZPŮSOBY STŘELBY 

Na střelnici SSK Slavonice je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na střeleckém 

úseku č. 1 z devíti střeleckých stanovišť č. 1 - 9 z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými 

způsoby, typy zbraní a střeliva. V případě střelby na tomto střeleckém úseku, je zakázána střelba 

na střeleckých úsecích č. 2 a 3. 

a) Poloha vleže a vkleče z 

 malorážek ráže 5,56 mm (pušky) s použitím střeliva s okrajovým zápalem všech druhů 
střel na střeleckých stavech č. 1 – 9 s hlavní pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení 

záchytného valu v dopadišti střel. Střelba se vede na pevné papírové terče umístěné 

v dřevěných nebo kovových rámech. Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální 

dálka střelby na terč je 50 m. 

 dlouhých palných zbraní na střeleckých stavech č. 1 - 9, při střelbě na vzdálenost 50 m, 

s hlavní pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení záchytného valu. Střelba se vede 

na pevné papírové terče umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Ke střelbě lze 

použít všechny druhy střeliva mimo střeliva s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými 

střelami. Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 

 dlouhých ručních historických zbraní a jejich přesných funkčních napodobenin všech ráží 

při střelbě na 4 střeleckých stavech č. 1, 3, 5 a 9 za stejných podmínek jako z dlouhých 

palných zbraní. 

 

b) Poloha vstoje z 

 malorážek ráže 5,56 mm (pistole i pušky) s použitím střeliva s okrajovým zápalem všech 
druhů střel na střeleckých stavech č. 1 - 9. Střelba se vede na pevné papírové terče 

umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Při střelbě na vzdálenosti kratší než 50 m 

je nutno umisťovat terče do takové výšky, aby střely dopadaly do záchytného valu. 

Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

 krátkých a dlouhých palných zbraní na střeleckých stavech č. 1 - 9 všemi druhy střeliva, 
mimo střel průbojných, výbušných a zápalných na střeleckých stavech střeliště 

s maximálním využitím clon horních úhlů výstřelné, účinně bránících přestřelení 

záchytného valu. Střelba se vede na pevné papírové terče umístěné v dřevěných nebo 

kovových rámech. Při střelbě na vzdálenosti kratší než 50 m je nutno umisťovat terče do 

takové výšky, aby střely dopadaly do záchytného valu. Minimální dálka střelby na terč je 

10 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 

 ručních krátkých a dlouhých historických zbraní a jejich přesných funkčních napodobenin 

na 4 střeleckých stavech č. 1, 3, 5 a 9, za stejných podmínek jako při střelbě z krátkých 
a dlouhých palných zbraní. Při této střelbě je nutné dodržovat zvláštní předpisy pro 

střelbu černým prachem. Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 

 loveckých a sportovních brokovnic všech ráží na střeleckých stavech č. 1 - 9 při střelbě 
v poloze vstoje na pevné papírové terče umístěné v dřevěných rámech. Ke střelbě lze 

použít střelivo s jednotnou střelou a střelivo s maximálním průměrem broků do 3 mm. 

Terče musí být umisťovány do takové výšky, aby nedocházelo při střelbě k zasažení clony. 

Minimální dálka střelby na terč je 25 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

 malorážovými sportovními zbraněmi (pistole) ráže 5,6 mm a krátkými palnými zbraněmi 
všech ráží střelivem s plášťovanými i neplášťovanými olověnými střelami na ocelové 

terče. Minimální dálka střelby 7 m, maximální dálka střelby je 50 m. Ráže a výkon střeliva 

nejsou omezeny. 
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Na střelnici SSK Slavonice je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na střeleckém 

úseku č. 2 určeném pro střelbu z loveckých a sportovních brokovnic na letící asfaltové terče z pěti 

střeleckých stanovišť č. 1 - 5 z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými způsoby, typy 

zbraní a střeliva. V případě střelby na tomto střeleckém úseku, je zakázána střelba na střeleckých 

úsecích č. 1 a 3. 

a) Poloha vstoje z 

 loveckých a sportovních brokovnic všech ráží při střelbě na letící asfaltový terč vždy 
v daném čase postupně pouze jedním střelcem. Ke střelbě lze použít střelivo 

s maximálním průměrem broků do 2,5 mm. Střelba se vede na letící asfaltový terč a střelbu 

může vést v daném čase střídavě vždy pouze jeden střelec. Minimální dálka střelby je 

10 m, maximální dálka střelby je 50 m. 

Na střelnici SSK Slavonice je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na střeleckém 

úseku č. 3 určeném pro nastřelování dlouhých palných zbraní z jednoho střeleckého stanoviště 

z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými způsoby, typy zbraní a střeliva. V případě střelby 

na tomto střeleckém úseku, je zakázána střelba na střeleckých úsecích č. 1 a 2. 

a) Poloha vleže z 

 dlouhých palných zbraní z jednoho střeleckého stanoviště na vzdálenost 100 m, s hlavní 

pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení záchytného valu. Střelba se vede na pevné 

papírové terče umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Ke střelbě lze použít 

všechny druhy střeliva mimo střeliva s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými střelami, 

výkon a ráže střeliva nejsou omezeny. Minimální dálka střelby je 50 m, maximální dálka 

střelby je 100 m. Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 
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5 PRÁVA A POVINNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB 

K osobám, které nesou odpovědnost za provoz střelnice v jednotlivých oblastech, se řadí správce 

střelnice, řídící střelby, instruktor střelby, zdravotník (lékař) a také strážní a obsluhy vrhaček. 

V případě, že střelbu vede na střelnici menší počet (max. 10) osob, v rámci výcviku, může výše 

uvedené funkce vykonávat jedna osoba. Při větších akcích a soutěžích nelze spojovat v jedné osobě 

funkci správce střelnice, řídícího střelby a zdravotníka. 

5.1 PROVOZOVATEL STŘELNICE 
Provozovatel střelnice je ze zákona povinen (§ 54, odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.) 

 oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení 

k provozování střelnice, 

o změnu provozního řádu střelnice, 

o změnu správce střelnice, 

o změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo 

o ukončení provozování nebo zrušení střelnice. 

 Provozovatel střelnice je dále povinen (§ 54, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.) 

 zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a 

 vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis. 

5.2 SPRÁVCE STŘELNICE 
Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v souladu s platnými zákony a jinými souvisejícími 

předpisy, včetně tohoto Provozního řádu. Může jím být jen osoba starší 21 let, která je nejméně 

3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E. Správcem střelnice může být pouze 

osoba odborně připravená v oblasti zbraní, střeliva a střelby, a to nejen po stránce technické 

a organizační, ale i právní, tj. musí znát a být schopna v praxi aplikovat v konkrétních podmínkách 

střelnice zákonné normy v oblasti zbraní, střeliva a střelby. Správce střelnice je po dobu, kdy je na 

střelnici vedena střelba, vybaven mobilním telefonem a je označen podle vzoru uvedeného výše. 

Správce střelnice vede Provozní knihu střelnice SSK Slavonice a organizuje provoz střelnice, její 

využití a údržbu. Odpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice (včetně protipožárního 

vybavení a za plnou funkčnost všech bezpečnostních prvků (výstražných tabulí, uzavírek, 

signalizace) před střelbou. Vydává řídícímu střelby souhlas k zahájení střelby. 

5.2.1 Správce střelnice je ze zákona povinen (§ 55, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.): 

 při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené Provozním 
řádem střelnice, 

 zajistit přístupnost Provozního řádu střelnice, tj. umožnit každému účastníku střelby, 

který o to požádá, nahlédnout na střelnici do Provozního řádu, 

 zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice; ostrahou střelnice se rozumí 
komplex opatření proti vstupu nepovolaných osob v průběhu střeleb včetně zajištění 

komunikací, kde by projíždějící vozidla mohla být ohrožena střelbou na střelnici. 

 zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, 

 zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a 

 oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při 
střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici. 
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Dále je správce střelnice povinen: 

a) obecné povinnosti správce střelnice 

 organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na 
zajištění střelecké a požární bezpečnosti střelnice, 

 zabezpečit periodické kontroly bezpečnostních prvků střelnice a v případě nutnosti 
provedení jejich opravy, 

 udržovat vybavení a zařízení střelnice ve funkčním stavu a organizovat periodickou 
technickou údržbu střelnice s cílem zajištění plné funkčnosti bezpečnostních prvků 

a maximální přehlednosti výstřelného prostoru, 

 vést „Provozní knihu střelnice SSK Slavonice“ a dbát na její přesné vyplňování údaji 
odpovídajícími skutečnosti, 

 archivovat nejméně jeden rok od data záznamu vyplněné formuláře v Provozní knize 
střelnice SSK Slavonice se jmény, daty narození a podpisy střílejících. 

 

b) speciální povinnosti aktuálního správce střelnice v den střelby 

 být přítomen na střelnici po celou dobu, kdy je vedena střelba, 

 organizovat přípravu i vlastní střelbu na střelnici v souladu s tímto Provozním řádem, 

 zkontrolovat před zahájením každé střelby technické vybavení střelnice důrazem na 
správnou funkci bezpečnostních prvků, 

 zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění vážného poškození či nefunkčnosti 
bezpečnostních prvků střelnice, jinak střelbu nepřipustit, 

 vyvěsit červený varovný prapor na stožár v prostoru střelnice na viditelném místě 
bezprostředně před zahájením střelby a po skončení střelby jej svěsit, 

 vydat smluvený akustický signál pro zahájení střelby (přerušovaný tón po dobu 6 s) 
a ukončení střelby (nepřerušovaný tón po dobu 3 s), 

 důkladně poučit před zahájením střelby řídícího střelby (je-li ustanoven) o průběhu 

a organizaci střelby, s důrazem na bezpečnost a seznámit jej s Provozním řádem 

střelnice, 

 před zahájením střelby (není-li ustanoven řídící střelby) důsledně poučit střelce 

o způsobu střelby s důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní, 

 před zahájením střelby zkontrolovat, zda se v ohroženém prostoru střelnice nenachází 

osoby nebo zvířata, 

 zabránit během střelby vstupu osob do ohroženého prostoru (podle vlastního 
rozhodnutí využít strážné), 

 mít k dispozici lékárničku s určeným vybavením pro poskytnutí první pomoci 
(v souladu s vyhláškou č. 493/2002 Sb.), 

 připravit před každou střelbou sběrné nádoby pro vystřelené nábojnice a ostatní 
odpady (např. obaly), organizovat v pravidelných intervalech během střelby sběr 

nábojnic (nejlépe po každé střelbě), 

 zabezpečit po ukončení střelby úklid střelnice a ekologickou likvidaci odpadů, 

 v případě vzniku mimořádné události v prostoru střelnice, nebo v souvislosti 

s činností, prováděnou na střelnici, zabezpečit okamžitá opatření k minimalizaci 

nežádoucích následků (první pomoc zraněným, hašení požáru apod.), zajistit svědky 

a hlásit provozovateli, 

 zakázat střelbu na střelnici, nejsou-li objektivně či subjektivně (podle jeho názoru) 
splněny bezpečnostní požadavky (např. při snížené viditelnosti, nefunkčnosti 

některých zařízení apod.), 
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 dbát na zajišťování bezpečné manipulace se zbraněmi ve vymezených prostorech (při 

čištění a příp. opravách) a zejména na střeleckém stanovišti při střelbě, 

 provést zápis do Provozní knihy střelnice SSK Slavonice o průběhu každé střelby. 

5.2.2 Správce střelnice je oprávněn 

 vyžadovat po každém střílejícím, aby se před zahájením střelby seznámil s výpisem 
z Provozního řádu (včetně osob bez platných dokladů ke zbraním, které vedou střelbu 

za dohledu), 

 vyžádat si od každého střílejícího před zahájením střelby podpis v Provozní knize 
střelnice SSK Slavonice, potvrzující seznámení s výpisem z Provozního řádu, 

 vykázat z prostoru střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto 
Provozního řádu, zejména osobu (včetně dítěte), která svým jednáním ohrožuje zdraví 

a život vlastní nebo cizích osob, popř. majetek, osobu podnapilou, nebo osobu pod 

vlivem návykové látky, 

 vyžadovat po každé osobě, která přináší na střelnici zbraň podléhající registraci, aby 
doložila oprávněnost držení zbraně příslušnými doklady (zbrojní průkaz a průkaz 

zbraně), 

 provádět u střelců před zahájením střelby namátkovou dechovou zkoušku detekčním 

přístrojem na alkohol, 

 provádět u střílejících před zahájením střelby i během přestávek ve střelbě kontrolu 
zbraní a střeliva z hlediska plnění ustanovení tohoto Provozního řádu, 

 vyloučit z použití ke střelbě nezaregistrované zbraně, zakázané zbraně a střelivo, dále 
zbraně, které nejsou tímto Provozním řádem vymezeny jako dovolené, a zbraně 

v nevyhovujícím technickém stavu. 

5.3 ŘÍDÍCÍ STŘELBY 
Řídící střelby může být určován pro konkrétní střelby správcem střelnice. Při střeleckých 

soutěžích plní funkci řídícího střelby rozhodčí na úseku. Řídícím střelby může být pouze osoba 

zletilá, která: 

 zná zásady bezpečné manipulace se zbraněmi, 

 zná pravidla střelby příslušných střeleckých disciplín, 

 má zkušenosti z řízení střelby z dovolených zbraní, 

 je velmi dobře seznámena s dovolenými směry střelby a ohroženým prostorem střelnice. 

Řídící střelby odpovídá za dodržování pravidel střelby a bezpečnostních zásad před vlastní 

střelbou, během ní i po jejím ukončení a dodržování kázně ze strany střílejících. Není-li pro 

konkrétní střelby řídící střelby ustanoven, plní jeho povinnosti správce střelnice. 

Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení střelby do okamžiku jejího ukončení 

podřízeny všechny osoby, nacházející se na střelnici, včetně přítomných diváků 

a ostatních osob! 
 

5.3.1 Řídící střelby je povinen 

 před zahájením střelby: 

o poučit střílející, případně další osoby o pravidlech bezpečnosti a způsobech vedení 

střelby s důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní, 

o požádat správce střelnice o vydání souhlasu k zahájení střelby, 
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o prověřit funkčnost clony s ohledem na výšku střelce, v případě střelce s výškou 

menší než 160 cm zajistit odpovídající rozšíření clony tak, aby ze střeleckého 

stanoviště nebylo možno vést mířenou střelbu mimo prostor střelnice, 

 při střelbě: 
o řídit střelbu v souladu s pravidly příslušné střelecké úlohy, 

o napomenout střelce při méně závažném porušení bezpečnostních závad, 

o okamžitě ukončit střelbu u střelce v případě hrubého nebo opakovaného porušení 

bezpečnostních zásad z jeho strany, 

o okamžitě zastavit střelbu v případě, že se v ohroženém prostoru objeví osoby nebo 

zvířata, 

o okamžitě zastavit a ukončit střelbu při vzniku mimořádné události na střelnici 

a v případě ztráty funkčnosti kteréhokoliv zařízení střelnice, ovlivňující 

bezpečnost střelby, 

 po ukončení střelby: 

o provést u všech střelců prohlídku zbraní, zda jsou vybity, 

o oznámit správci střelnice ukončení střelby. 

5.3.2 Řídící střelby je oprávněn 

 přezkoušet střílející ze znalostí pravidel bezpečnosti, 

 provádět kontrolu vybavení střelnice, zbraní a používaných druhů střeliva, 

 nepřipustit ke střelbě osoby, 

o které nepoužívají vhodné chrániče sluchu, popř. ochranné brýle, 

o jejichž schopnosti k bezpečnému použití zbraně jsou sníženy nemocí, požitím 

alkoholu, nebo jiné návykové látky, 

o které nejsou schopny doložit oprávněnost držení, popř. nošení zbraní, z nichž 

hodlají střílet. 

5.4 INSTRUKTOR 
Instruktor plní svou funkci v souladu s oprávněními a povinnostmi řídícího střelby, a to pouze 

v případě, že střelbu vede: 

 začínající střelec - držitel zbrojního průkazu, 

 osoba, která není držitelem zbrojního průkazu, jíž je zbraň svěřena ke střelbě za dohledu. 

Nad uvedenými osobami musí instruktor zabezpečit během střelby stálý dohled, přičemž jedním 

instruktorem může být realizován při střelbě dohled pouze nad jedním střelcem. Požadavky na 

odborné znalosti instruktora jsou shodné s požadavky na znalosti řídícího střelby. Instruktor musí 

být navíc držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E podle charakteru výcviku. 

5.5 ZDRAVOTNÍK 
Při pořádání střeleckých soutěžích může pořadatel soutěže, dle vlastního uvážení a s ohledem na 

počty soutěžících, určit zdravotníka. 

Zdravotníkem může být určena pouze osoba se středoškolským vzděláním v oboru zdravotnictví 

nebo osoba, která má potřebné znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci v případě 

zranění a bezprostředního ohrožení života (nezbytné jsou znalosti a praktické zkušenosti při 

provádění neodkladné resuscitace). 
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Zdravotník (lékař) je povinen: znát způsob přivolání Záchranné služby do prostoru střelnice, mít 

k dispozici vozidlo pro případný odvoz raněného, znát místo nejbližšího zdravotnického zařízení 

a cestu k němu, zdržovat se během střelby na místě určeném řídícím střelby. 

Při organizování akcí, kdy není určen zdravotník, přebírá jeho povinnosti správce střelnice, který 

má k dispozici lékárničku, umístěnou v provozním objektu střelnice. 

5.6 OSTATNÍ OSOBY 
Pro zajištění provozu střelnice je správce střelnice povinen dále zabezpečit obsluhy vrhacích 

zařízení asfaltových terčů (vrhaček). Obsluhu vrhaček při střelbě nemohou vykonávat osoby, 

jejichž schopnosti jsou sníženy nemocí nebo požitím alkoholu či návykové látky. Nemohou jimi 
být ani osoby mladší 18 let, osoby duševně nemocné, osoby se sníženou inteligencí aj. osoby, které 

nemohou beze zbytku splnit požadavky na bezpečný provoz střelnice z hlediska tohoto 

Provozního řádu. O výběru osob uvedených v tomto odstavci, jejich počtech a využití rozhoduje 

správce střelnice. 

Pokud nejsou při střelbě použity automatické vrhačky terčů, je správce střelnice povinen 

zabezpečit nezbytný počet osob jako obsluh vrhaček tak, aby byl zajištěn nerušený průběh soutěží 

v souladu s pravidly. 

Obsluhy vrhaček: 

 jsou podřízeny v době vedení střelby řídícímu střelby, 

 musí být seznámeny se způsobem manipulace s vrhačkami a organizací střelby, 

 jsou povinny si při obsluze vrhaček počínat tak, aby bylo vyloučeno zranění nejen všech 
členů obsluhy, ale i jiných osob pohyblivými rameny vrhaček nebo vrženými terči, 

 musí mít před zahájením střelby ujasněn způsob dorozumívání s řídícím střelby a střelci, 

 nesmí v průběhu střelby opustit svá stanoviště bez povolení řídícího střelby. 
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6 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit s výpisem z tohoto Provozního řádu 

(Příloha č. 3 Výpis z Provozního řádu střelnice SSK Slavonice), obsahujícím hlavní zásady 

bezpečného používání zbraní na střelnici. Seznámení potvrdí podpisem pod text uvedený 

v následujícím odstavci v Provozní knize střelnice SSK Slavonice. Přitom uvede datum střelby, své 

jméno, příjmení a datum narození. 

Text nad podpisem střílejícího zní: „Potvrzuji, že jsem se seznámil s výpisem z Provozního řádu 

střelnice SSK Slavonice, v němž jsou uvedena bezpečnostní opatření a pravidla vedení střelby. 

Jsem si vědom případných následků úmyslného či neúmyslného porušení uvedených pravidel.“ 

Každá osoba, která vede na střelnici střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci, musí být 

držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny podle druhu zbraně a způsobu střelby. Vlastník 

nebo držitel zbraně s platným zbrojním průkazem může v prostoru střelnice (v souladu 

s ustanoveními zákona a určením střelnice) svěřit zbraň i jiné osobě, která není držitelem 

zbrojního průkazu uvedených skupin, jen je-li zajištěn stálý dohled instruktora. 

V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce střelnice. 

Není možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Diváci 

a ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se zdržovat ve 

vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je přísně zakázáno 

vstupovat během střelby do zakázaných prostorů. Je zakázán volný pohyb dětí a volné pobíhání 

zvířat v prostoru střelnice v době, kdy je vedena střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici 

možný jen v doprovodu osoby starší 18 let. 

Při přepravě zbraně na střelnici i ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo střelecká 

stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití (nenabita). 

Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. 

Během střelby nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí 

s vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby. Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na 

střeleckém stanovišti, přičemž ústí hlavně musí po nabití zbraně stále směřovat do směru střelby. 

Ze střeleckých stanovišť je vedena střelba jednotlivě, tj. není možné vést současně střelbu více 

střelci z jednoho střeleckého stanoviště. 

Každý, kdo v prostoru střelnice drží zbraň, nebo z ní vede ostrou střelbu, je povinen zejména: 

 dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, 

 ke střelbě používat pouze originální náboje tovární výroby o ráži a délce, odpovídající 
nábojové komoře příslušné zbraně; použití vlastních podomácku vyrobených 

(amatérsky přebíjených) nábojů ke střelbě je povoleno jen se souhlasem správce 

střelnice, 

 zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části a střelivo přinesené na střelnici proti 
zneužití, ztrátě a odcizení, 

 mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu, 

 znát řídícího střelby a řídit se při střelbě bezvýhradně jeho pokyny, 

 vést střelbu jen v dovolených směrech, 

 používat při střelbě vhodný oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou 
střelbu, 

 používat při střelbě účinné chrániče sluchu, příp. i ochranné brýle, 
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 mít u sebe na střeleckém stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé 

položky, 

 ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob, 

 okamžitě ukončit střelbu, pokud: 
o dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, 

o dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice 

nebo jejím okolí, 

o se v ohroženém prostoru střelnice objeví lidé nebo zvířata, nebo 

o je řídícím střelby nebo správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby, 

 po ukončení střelby provést ihned vybití zbraně a její kontrolu, 

 provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazeném prostoru podle 

pokynů správce střelnice. 

Střelbu na střelnici lze vést pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem a dovolenými 

způsoby střelby v souladu s kapitolou 4. 

Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž ústí hlavně musí při 

nabíjení a po nabití zbraně stále směřovat do stanoveného směru střelby tak, aby nemohlo 

v žádném případě dojít k výstřelu a letu střely, popř. broků do týlového prostoru nebo mimo 

stanovený ohrožený prostor střelnice. 

Střelba na střelnici stejně jako pobyt v prostoru střelnice jsou zakázány osobám, jejichž 

schopnosti jsou sníženy nemocí nebo použitím léků, alkoholu nebo návykové látky. Dále je 

zakázáno: 

 před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje osobám, které vedou 

nebo v určitý den povedou na střelnici střelbu, 

 vstupovat do zakázaných prostorů, 

 pohybovat se při střelbě v prostoru střeleckých stanovišť všem osobám s výjimkou 
střelců, řídícího střelby a instruktora, 

 manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji mimo vymezená střelecká 
stanoviště, 

 jíst, pít a kouřit, nebo se bavit, telefonovat při vedení střelby, 

 vést střelbu bez použití účinných chráničů sluchu a příp. i ochranných brýlí, 

 vést střelbu nedovolenými střelnými zbraněmi, 

 vést střelbu zbraněmi v nevyhovujícím technickém stavu, neoznačenými platnou 
zkušební značkou a zbraněmi nezaregistrovanými, 

 vést střelbu z brokovnic náboji s hromadnou střelou s broky o průměru větším než 
2,5 mm na letící asfaltový terč, 

 vést střelbu z brokovnic náboji s hromadnou střelou s broky o průměru větším než 
3,0 mm na pevný papírový terč, 

 vést střelbu v zakázaných směrech v rozporu s obecnými pravidly střelby příslušné 
disciplíny, 

 vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, dým, šero, tma) a také v případě, že vzrostlé 

porosty v ohroženém prostoru neumožňují tento prostor bezpečně přehlédnout; 

o možnosti vedení a ukončení střelby v těchto případech rozhoduje správce střelnice, 

 otáčet se na palebném stanovišti s nabitou zbraní, mířit se zbraní do zakázaných 

prostorů, nebo na terče určené pro jiné střelce, 

 vést střelbu na jiné předměty než standardní terče, 

 vést střelbu na terče vyhazované rukama, na živá zvířata, i když se nachází ve 
výstřelném prostoru. 
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K dosažení požadovaného stupně bezpečnosti provozu střelnice vedle vyvěšení červeného 

varovného praporu a instalace varovných tabulí na hranici ohroženého prostoru (viz Příloha č. 1 

Situační nákres střelnice SSK Slavonice) dále přispívá použití sirény nebo jiného smluveného 

akustického signálu pro zahájení střelby a její ukončení (např. klakson automobilu). Ruční hasicí 

přístroje a lékárnička pro poskytnutí první pomoci jsou v době střelby umístěny v budově 

střelnice. 
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7 POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Mimořádnou událostí na střelnici se rozumí zejména zranění osoby přítomné na střelnici nebo 

v jejím okolí v souvislosti s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru a ztráta 

nebo odcizení zbraně podléhající registraci, popř. i jiná událost spojená se vznikem materiálních 

škod. 

7.1 OBECNÉ ZÁSADY 
Za likvidaci následků vzniklé mimořádné události (dále jen MU) odpovídá správce střelnice; u MU, 

která vznikla v přímé souvislosti s vedením střelby, i řídící střelby. Každá MU musí být vyšetřena, 

zapsána v Provozní knize střelnice a hlášena provozovateli střelnice, který je povinen přijmout 

taková opatření, aby bylo vyloučeno její opakování. 

7.2 ZRANĚNÍ 
V případě zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. střelné poranění, poranění 

při nesprávné manipulaci nebo držení zbraně apod.), je řídící střelby povinen: 

 okamžitě zastavit střelbu, 

 ve spolupráci se správcem střelnice, popř. přivolaným zdravotníkem (lékařem) zabezpečit 
poskytnutí první pomoci s důrazem na zachování životních funkcí postižené osoby, 

přivolat Záchrannou službu (tel. 155), je-li to nutné, příp. odsunout lehce zraněného do 

zdravotnického zařízení, 

V případě vzniku střelného poranění nebo jiného vážnějšího poranění je správce střelnice dále 

povinen: 

 zabránit odchodu všech přítomných ze střelnice a zajistit svědky, 

 zajistit zbraň, kterou bylo poranění způsobeno, 

 vyrozumět orgány Policie ČR, telefon 158, 

 být nápomocen orgánům Policie ČR při vyšetřování úrazu, 

 provést zápis o MU do Provozní knihy střelnice SSK Slavonice. 

7.3 POŽÁR 
Správce střelnice, řídící střelby, všichni střílející i ostatní osoby přítomné na střelnici, jsou povinni 

dodržovat preventivní opatření k zamezení požáru. Kouření je dovoleno jen na vyhrazených 

místech. 

V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí v součinnosti se správcem 

střelnice požární poplach. Správce střelnice organizuje hašení požáru většího rozsahu za pomoci 

všech dospělých osob, přítomných v prostoru střelnice, všemi dostupnými prostředky. Správce 

střelnice spolu s řídícím střelby organizuje vynášení zbraní a střeliva z hořícího prostoru a jejich 

zabezpečení proti ztrátě, odcizení a zneužití. 

7.4 ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ ZBRANĚ 
V případě zjištění ztráty nebo odcizení zbraně v prostoru střelnice je vlastník nebo držitel zbraně 

povinen učinit společně se správcem střelnice a všemi zúčastněnými neprodleně všechna 

nezbytná opatření pro její nalezení. Při zjištění ztráty zbraně podléhající registraci je správce 

střelnice povinen zabránit odchodu osob ze střelnice a zajistit svědky. V případě, že se zbraň 
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nenalezne, přivolat orgány Policie ČR a být jim nápomocen při vyšetřování. Do příchodu Policie 

ČR nedovolit nikomu z přítomných odejít z prostoru střelnice. 
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8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Provozní řád střelnice SSK Slavonice byl schválen provozovatelem střelnice dne 14. prosince 2015 

jako závazný dokument pro všechny osoby vstupující na střelnici v době, kdy je vedena střelba. 

Vznikne-li při provozu střelnice situace, která není řešena tímto Provozním řádem, rozhoduje 

o jejím řešení v případě potřeby (nutnosti) v plném rozsahu správce střelnice. 

Doplnění a změny tohoto Provozního řádu lze provést jen v případě, že nejsou v rozporu 

s platnými zákony i jinými předpisy, bezpečnostními zásadami na střelnici a byly schváleny 

znalcem v oboru balistika. 

Provozní řád je pořízen ve třech výtiscích. 

Výtisk číslo: 

1 je určen pro orgán Policie ČR, 

2 je určen pro provozovatele střelnice, 

3 je určen pro znalce. 
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ZNALECKÉ OVĚŘENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU STŘELNICE 

1. Všechny změny a doplnění tohoto Provozního řádu mohou být provedeny pouze písemnou 

formou jako číslované přílohy ověřené znalcem v oboru balistika. 

 

2. Provozní řád se Situačním nákresem střelnice je v souladu s ustanoveními zákona č. 119/2002 

Sb. o střelných zbraních a střelivu, vyhláškou č. 115/2014 Sb., i obecnými požadavky na 

zajištění bezpečnosti při střelbě. 

 

3. Za předpokladu využívání střelnice SSK Slavonice v souladu s tímto Provozním řádem všemi 

účastníky a při střelbě dovolenými zbraněmi a střelivem, dovolenými způsoby střelby do 

vymezených prostorů střelnice, je vyloučeno ohrožení zdraví a života osob a vznik škod na 

majetku, tzn. je zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva na střelnici. 

 

V Brně 14. prosince 2015 

 

 

 

Ing. Luděk JEDLIČKA, Ph.D. 

Svatoplukova 3967/7, 615 00, BRNO 15 

znalec v oboru střelivo a výbušniny, 

odvětví střelivo a výbušniny, 

specializace munice, balistika a střelnice 

 

Znalecká doložka: 

Znalecký úkon – ověření provozního řádu jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra 

spravedlnosti ČR ze dne 20. 2. 2013, Čj. 67/2012-OSD-SZN/7 pro obor střelivo a výbušniny, odvětví 

střelivo a výbušniny, specializace munice, balistika a střelnice. 

Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 007-6/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů 

účtuji podle připojené likvidace na základě faktury č. 115007.
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 SITUAČNÍ NÁKRES STŘELNICE SSK SLAVONICE 

 

Měřítko 1:625 
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Legenda: 

1 – čelní záchytný val o výšce 2,5 m 

2 – terčová linie 50 m 

3 – terčová linie 25 m 

4 – ochranná clona omezující úhel výstřelu na střeleckém úseku č. 1 

5 – střelecký úsek č. 1 (zastřešené střeliště) 

6 – stožár s červeným varovným praporem 

7 – uzamykatelná kovová brána 

8 – pletivový plot zabraňující vstupu do prostoru střelnice 

9 – drátěná zábrana po obvodu celého prostoru bývalého lomu s varovnými tabulkami „Pozor 

střelnice, nevstupovat!“ 

10 – stěny o výšce 10 – 40 m lemující střelnici 

11 – střelecký úsek č. 3 pro nastřelování kulových zbraní 

12 – střelecký úsek č. 2 pro střelbu z brokovnic na letící asfaltový terč 

13 – vrhačka asfaltových terčů (umístěná na skále pod úrovní terénu) 

14 – vrhačka asfaltových terčů č. 1 (umístěná vlevo za střelištěm střeleckého úseku č. 2) 

15 – vrhačka asfaltových terčů č. 1 (umístěná vpravo za střelištěm střeleckého úseku č. 2) 

16 – stupeň o výšce 1,5 m rozdělující plochu střelnice 

17 – ohniště s lavičkami 

18 – provozní budova SSK Slavonice 

19 – sklad SSK Slavonice č. 1 

20 – sklad SSK Slavonice č. 2 

21 – sklad SSK Slavonice č. 3
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PŘÍLOHA Č. 2 LETECKÝ SNÍMEK OKOLÍ STŘELNICE SSK SLAVONICE 
 

 

 

Legenda: 

S – prostor střelnice 

 

SLAVONICE 
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PŘÍLOHA Č. 3 VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU STŘELNICE SSK SLAVONICE 
 

Bezpečnostní opatření  

Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit s tímto výpisem z Provozního řádu, 

obsahujícím hlavní zásady bezpečného používání zbraní a organizace provozu na střelnici. 

Seznámení s výpisem potvrdí střílející podpisem v Provozním deníku střelnice SSK Slavonice před 

zahájením střelby. 

Každá osoba, která vede na střelnici střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci, musí být 

držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Vlastník nebo držitel zbraně s platným zbrojním 

průkazem může v prostoru střelnice (v souladu s ustanoveními zákona o střelných zbraních) 

svěřit zbraň za stálého dohledu i jiné osobě, která není držitelem zbrojního průkazu uvedených 

skupin jen v případě zajištění stálého dohledu instruktora. 

V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce střelnice. 

Není možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek, a to 

i v případě, že nehodlají vést na střelnici střelbu. 

Diváci a ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se zdržovat 

ve vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je přísně zakázáno 

vstupovat během střelby do zakázaných prostorů. 

Je zakázán volný pohyb dětí a volné pobíhání zvířat v prostoru střelnice v době, kdy je vedena 

střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici možný jen v doprovodu osoby starší 18 let. 

Při přepravě zbraně na střelnici a ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo střelecká 

stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití (nenabita). 

Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. Při 

střelbě nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí 

s vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby. 

Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž ústí hlavně musí po 

nabití zbraně stále směřovat do směru střelby. 

Každý střelec je povinen před zahájením střelby z polohy vstoje či vleže seřídit si podle své tělesné 

výšky a střílené disciplíny úhel sklopení čelní výklopné clony střeleckého stanoviště, ze kterého 

bude provádět střelbu. Spodní hrana této výklopné clony musí být nastavena tak vysoko, aby byl 

umožněn přímý výstřel max. l m nad terče, tj. aby byla spolehlivě vyloučena možnost přestřelení 

čelního záchytného valu. 

Každý, kdo v prostoru střelnice drží střelnou zbraň, nebo z ní vede střelbu, je povinen zejména:  

 dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, 
 ke střelbě používat pouze originální náboje tovární výroby o ráži a délce, odpovídající 

nábojové komoře hlavně příslušné zbraně; použití vlastních podomácku vyrobených 
(amatérsky přebíjených) nábojů ke střelbě je povoleno jen se souhlasem správce střelnice, 

 zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení, 
 mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu, 
 znát řídícího střelby (rozhodčího) a řídit se bezvýhradně jeho pokyny, 
 vést střelbu jen v dovolených směrech, které jsou v souladu s vymezeným ohroženým 

prostorem, 



2 
 

 používat při střelbě oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu, 
 používat při střelbě účinné chrániče sluchu a příp. ochranné brýle, 
 mít u sebe na střeleckém stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé položky, 
 ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob, 
 okamžitě ukončit střelbu, pokud: 

o dojde k poruše nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, 
o dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice 

nebo jejím okolí, 
o se v ohroženém prostoru střelnice objeví lidé nebo zvířata, 
o je řídícím střelby nebo správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby, 

 po ukončení střelby provést ihned vybití a kontrolu zbraně, 
 provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazeném prostoru. 

Na střelnici SSK Slavonice je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na střeleckém 

úseku č. 1 z devíti střeleckých stanovišť č. 1 - 9 z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými 

způsoby, typy zbraní a střeliva. 

a) Poloha vleže a vkleče z 

 malorážek ráže 5,56 mm (pušky) s použitím střeliva s okrajovým zápalem všech druhů 
střel na střeleckých stavech č. 1 – 9 s hlavní pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení 

záchytného valu v dopadišti střel. Střelba se vede na pevné papírové terče umístěné 

v dřevěných nebo kovových rámech. Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální 

dálka střelby na terč je 50 m. 

 dlouhých palných zbraní na střeleckých stavech č. 1 - 9, při střelbě na vzdálenost 50 m, 
s hlavní pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení záchytného valu. Střelba se vede 

na pevné papírové terče umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Ke střelbě lze 

použít všechny druhy střeliva mimo střeliva s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými 

střelami. Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 

 dlouhých ručních historických zbraní a jejich přesných funkčních napodobenin všech ráží 
při střelbě na 4 střeleckých stavech č. 1, 3, 5 a 9 za stejných podmínek jako z dlouhých 

palných zbraní. 

 

b) Poloha vstoje z 

 malorážek ráže 5,56 mm (pistole i pušky) s použitím střeliva s okrajovým zápalem všech 
druhů střel na střeleckých stavech č. 1 - 9. Střelba se vede na pevné papírové terče 

umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Při střelbě na vzdálenosti kratší než 50 m 

je nutno umisťovat terče do takové výšky, aby střely dopadaly do záchytného valu. 

Minimální dálka střelby na terč je 20 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

 krátkých a dlouhých palných zbraní na střeleckých stavech č. 1 - 9 všemi druhy střeliva, 
mimo střel průbojných, výbušných a zápalných na střeleckých stavech střeliště 

s maximálním využitím clon horních úhlů výstřelné, účinně bránících přestřelení 

záchytného valu. Střelba se vede na pevné papírové terče umístěné v dřevěných nebo 

kovových rámech. Při střelbě na vzdálenosti kratší než 50 m je nutno umisťovat terče do 

takové výšky, aby střely dopadaly do záchytného valu. Minimální dálka střelby na terč je 

10 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 

 ručních krátkých a dlouhých historických zbraní a jejich přesných funkčních napodobenin 
na 4 střeleckých stavech č. 1, 3, 5 a 9, za stejných podmínek jako při střelbě z krátkých 

a dlouhých palných zbraní. Při této střelbě je nutné dodržovat zvláštní předpisy pro 

střelbu černým prachem. Ráže a výkon střeliva nejsou omezeny. 
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 loveckých a sportovních brokovnic všech ráží na střeleckých stavech č. 1 - 9 při střelbě 

v poloze vstoje na pevné papírové terče umístěné v dřevěných rámech. Ke střelbě lze 

použít střelivo s jednotnou střelou a střelivo s maximálním průměrem broků do 3 mm. 

Terče musí být umisťovány do takové výšky, aby nedocházelo při střelbě k zasažení clony. 

Minimální dálka střelby na terč je 25 m, maximální dálka střelby na terč je 50 m. 

 malorážovými sportovními zbraněmi (pistole) ráže 5,6 mm a krátkými palnými zbraněmi 
všech ráží střelivem s plášťovanými i neplášťovanými olověnými střelami na ocelové 

terče. Minimální dálka střelby 7 m, maximální dálka střelby je 50 m. Ráže a výkon střeliva 

nejsou omezeny. 

Na střelnici SSK Slavonice je možno provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na střeleckém 

úseku č. 2 určeném pro střelbu z loveckých a sportovních brokovnic na letící asfaltové terče z pěti 

střeleckých stanovišť č. 1 - 5 z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými způsoby, typy 

zbraní a střeliva. 

a) Poloha vstoje z 

 loveckých a sportovních brokovnic všech ráží při střelbě na letící asfaltový terč vždy 
v daném čase postupně pouze jedním střelcem. Ke střelbě lze použít střelivo 

s maximálním průměrem broků do 2,5 mm. Střelba se vede na letící asfaltový terč a střelbu 

může vést v daném čase střídavě vždy pouze jeden střelec. Minimální dálka střelby je 

10 m, maximální dálka střelby je 50 m. 

Na střelnici SSK Slavonice je možno ještě provádět mířenou střelbu jednotlivými ranami na 

střeleckém úseku č. 3 určeném pro nastřelování dlouhých palných zbraní z jednoho střeleckého 

stanoviště z pevně stanovené palebné čáry níže uvedenými způsoby, typy zbraní a střeliva. 

a) Poloha vleže z 

 dlouhých palných zbraní z jednoho střeleckého stanoviště na vzdálenost 100 m, s hlavní 

pod náměrovou latí účinně bránící přestřelení záchytného valu. Střelba se vede na pevné 

papírové terče umístěné v dřevěných nebo kovových rámech. Ke střelbě lze použít 

všechny druhy střeliva mimo střeliva s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými střelami, 

výkon a ráže střeliva nejsou omezeny. Při střelbě z tohoto střeliště je zakázána střelba na 

všech střelištích brokové střelnice a rovněž na všech střelištích kulové střelnice. 

Minimální dálka střelby je 50 m, maximální dálka střelby je 100 m. Ráže a výkon střeliva 

nejsou omezeny. 

Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž ústí hlavně musí při 

nabíjení a po nabití zbraně stále směřovat do stanoveného směru střelby tak, aby nemohlo 

v žádném případě dojít k výstřelu a letu střely do týlového prostoru nebo mimo stanovený 

ohrožený prostor střelnice. 

Střelba na střelnici stejně jako pobyt v prostoru střelnice jsou zakázány osobám, jejichž 

schopnosti jsou sníženy nemocí nebo použitím léků, alkoholu nebo návykové látky. Dále je 

zakázáno: 

 před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje osobám, které vedou 

nebo v určitý den povedou na střelnici střelbu, 

 vstupovat do zakázaných prostorů, 

 pohybovat se při střelbě v prostoru střeleckých stanovišť všem osobám s výjimkou 
střelců, řídícího střelby a instruktora, 

 manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji mimo vymezená střelecká 
stanoviště, 
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 jíst, pít a kouřit, nebo se bavit, telefonovat při vedení střelby, 

 vést střelbu bez použití účinných chráničů sluchu a příp. i ochranných brýlí, 

 vést střelbu nedovolenými střelnými zbraněmi, 

 vést střelbu zbraněmi v nevyhovujícím technickém stavu, neoznačenými platnou 
zkušební značkou a zbraněmi nezaregistrovanými, 

 vést střelbu z brokovnic náboji s hromadnou střelou s broky o průměru větším než 
2,5 mm na letící asfaltový terč, 

 vést střelbu z brokovnic náboji s hromadnou střelou s broky o průměru větším než 
3,0 mm na pevný papírový terč, 

 vést střelbu v zakázaných směrech v rozporu s obecnými pravidly střelby příslušné 
disciplíny, 

 vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, dým, šero, tma) a také v případě, že vzrostlé 
porosty v ohroženém prostoru neumožňují tento prostor bezpečně přehlédnout; 

o možnosti vedení a ukončení střelby v těchto případech rozhoduje správce střelnice, 

 otáčet se na palebném stanovišti s nabitou zbraní, mířit se zbraní do zakázaných 
prostorů, nebo na terče určené pro jiné střelce, 

 vést střelbu na jiné předměty než standardní terče, 

 vést střelbu na terče vyhazované rukama, na živá zvířata, i když se nachází ve 
výstřelném prostoru. 

K dosažení požadovaného stupně bezpečnosti provozu střelnice vedle vyvěšení červeného 

varovného praporu a instalace varovných tabulí na hranici ohroženého prostoru (viz Příloha č. 1 

Situační nákres střelnice SSK Slavonice) dále přispívá použití sirény nebo jiného smluveného 

akustického signálu pro zahájení střelby a její ukončení (např. klakson automobilu). Ruční hasicí 

přístroje a lékárnička pro poskytnutí první pomoci jsou v době střelby umístěny v budově 

střelnice. 

 
Vzor označení správce střelnice (visačka v průhledné fólii min. 9 x 5 cm) 
 
 

 

 

STŘELNICE SSK SLAVONICE 

 

Jméno PŘÍJMENÍ 

 

SPRÁVCE STŘELNICE 
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Tísňová volání 
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