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1.0.       Všeobecná ustanovení 
Tento provozní řád STŘELNICE SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO KLUBU SEDLNICE (dále jen 

STŘELNICE SEDLNICE) je vydáván v souladu s ustanovením §-u 52, odst. č. 4, písmeno „b“ Zákona č. 
119/2002 Sb. Tímto provozním řádem jsou stanovena pravidla pro bezpečné používání střelnice, zásady 

pro používání zbraní a střeliva na střelnici, požadavky na bezpečnost všech osob pohybujících se na území 
střelnice v průběhu střeleb, jakož i požadavky na bezpečnost okolí střelnice. Ustanovení tohoto provozního 
řádu je závazné pro všechny uživatele a návštěvníky střelnice – střelce, řídící orgány a funkcionáře 

jednotlivých střeleckých nácviků, tréninků a závodů a pro všechny diváky. Každý uživatel i návštěvník je 
povinen se seznámit s příslušnými ustanoveními tohoto provozního řádu vztahujícími se k  jeho zařazení na 
střelnici a v průběhu pobytu na střelnici bezpodmínečně tato ustanovení dodržovat.  

Tento provozní řád nahrazuje původní provozní řád z  30.1.1994 tehdy schválené střelnice. Tímto 
provozním řádem se částečně mění rozsah povolených zbraní a především se provozní řád aktualizuje na 
základě požadavků v současnosti platné legislativy, a to Zákona č. 119/2002 Sb . a Vyhl. č. 115/2015 Sb.  

 
2.0. Majitel střelnice 

Majitelem střelnice je: 
Sportovně střelecký klub Sedlnice, Č – 0615, IČ: 49590421 

 

3.0. Provozovatel střelnice 
Provozovatelem střelnice je majitel střelnice . 

 

4.0. Identifikace střelnice 
4.1. Katastrální údaje – širší zasazení v terénu 

Střelnice se nachází cca 300m západně obce Sedlnice na parcele číslo 1507/2 včetně ohroženého  

prostoru střelnice v nadmořské výšce 263 m. Nejbližší obydlená nemovitost je samota cca 150 metrů jižně 
střelnice u silnice spojující Sedlnici s Hukovicemi. Majitelem výše uvedené parcely je Obec Sedlnice, od 
které má majitel a provozovatel střelnice platnou nájemní smlouvu na provozování střelnice na parcele č. 

1507/2 – viz příloha č. 3. Střelnice se nachází na lesní mýtině, ze všech stran po celé délce střelnice krytá 
bočními a čelním valem proměnlivé výšky od cca 1 m na začátku bočních valů až do výšky cca 5,5 m u 

čelního valu. Terén samotné plochy střelnice je rovinatý v  podélném i příčném směru. Tyto záchytné valy 
(boční a především čelní) zaručují nemožnost úniku vystřelených střel mimo vytyčený ohrožený prostor při 
řádném užívání střelnice ve smyslu ustanovení tohoto provozního řádu. Střelnice není oplocena. Směr 

střelby je přibližně severozápadní azimutem cca 332°. Střelnice je přístupna ze silnice č. III/46429 Sedlnice 
– Hukovice, odbočkou cca 110 m za obcí Sedlnice (tj. cca 350 metrů od začátku této silnice v obci 
Sedlnice) vpravo na polní cestu ke střelnici. Od centra obce je střelnice vzdálena vzdušnou čarou cca 1000 

m – viz příloha č. 6.  
 
4.2. Popis střelnice 

Stálá „STŘELNICE SEDLNICE“ je určena pro nácviky střeleb a soutěže ve střelbě z krátkých 
kulových palných zbraní, perkusních palných zbraní, malorážek a střelných zbraní kategorie D. Na střelnici 

je kryté střeliště (přístřešek) pro střelbu stojícího střelce se šesti boxy po dvou střeleckých stanovištích, 
tedy celkem 12 střeleckých stanovišť.  

Při střelbě vleže z malorážek, dlouhých perkusních zbraní, dlouhých zbraní Flobert ráže 9 a 6 mm 

a dlouhých střelných zbraní kategorie D je celkový počet střeleckých stanovišť 6 a tedy každý střelecký box 
je samostatným střeleckým stanovištěm.  

Palebná čára je tvořena přední hranou střeleckých stanovišť.  Vyložená střecha přístřešku ve směru 

střelby končí ve výši 175 cm nad úrovní podlahy střeliště a tvoří součást ochranného systému jako čelní 
clona. Prostor pro případné diváky a momentálně nestřílející přítomné osoby je vyhrazen za střeleckými 
stanovišti (za přístřeškem), případně se souhlasem správce střelnice nebo řídícího střelby v  omezeném 

počtu za palebnou čarou a za vyhrazeným prostorem pro střelce a oprávněné osoby pod přístřeškem u její 
zadní stěny. Ve směru příjezdu od hlavní silnice je v místě poblíž vstupní brány umístěn stožár pro 
výstražní vlajku v době střeleb. Na všech přístupových směrech ke střelnici na hranici ohroženého prostoru 

střelnice a na vstupní bráně z vnější strany jsou umístěny výstražné tabulky (příloha č. 8) buď trvale, nebo 
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minimálně před střelbami. Čelní val, boční valy, čelní clona a celková konfigurace terénu zamezují úniku 
střel mimo ohrožený prostor střelnice při řádném užívání střelnice  podle ustanovení tohoto provozního 

řádu. Při střelbě vleže z malorážky, dlouhé perkusní zbraně, dlouhé zbraně 6 a 9 mm Flobert instalovat 
náměrovou lať zamezující přestřelení čelního valu. 

 
4.3.       Na střelnici je dovolen následující způsob střelby: 

 Krátké kulové palné zbraně, malorážové pistole a revolvery, krátké perkusní zbraně, revolvery 6 a 9 

mm Flobert a krátké střelné zbraně kategorie D: 
-      střelba vstoje na pevné průstřelné terče na dálky od 10 do 50 metrů, 

 Malorážky a flobertky ráže 6 a 9 mm: 

- střelba vstoje, vkleče, vsedě nebo vleže na pevné  průstřelné terče na dálky od 10 do 50 metrů, 

 Dlouhé perkusní zbraně: 

- střelba vstoje, vkleče, vsedě nebo vleže na pevné  průstřelné terče na dálky od 10 do 50 metrů, 

 Dlouhé střelné zbraně kategorie D (flobertky ráže 4 mm, vzduchovky, větrovky): 

- střelba vstoje, vkleče, vsedě nebo vleže na pevné průstřelné terče na dálky od 10 do  25 metrů, 
 
U všech výše uvedených způsobů střelby jen mířená střelba z místa, max. výška horní hrany terčů nad 

terénem 1,5 metra.  
    

Ohrožený prostor střelnice je zakreslený  v Situačním plánu střelnice v příloze č. 5 a taktéž v Mapě 

širších vztahů v příloze č. 6 
 

Není dovoleno: 

- Souběžná střelba ze zbraní kategorie D se zbraněmi kategorie A, B, nebo C.  
 

4.4. Zatřídění střelnice 

Kategorie: A - venkovní 
Třída:  1 -  veřejná, nekomerční, sportovní,  

Skupina: K - střelnice pro krátké kulové palné zbraně, pro malorážky, flobertky, perkusní  
                                zbraně a zbraně kategorie D s pevným střelištěm a pohyblivou terčovou linií od  
                                10 do 50 metrů. 

       
 Jedná se o stálou venkovní polokrytou střelnici, veřejnou, nekomerční, sportovní, pro krátké kulové 
palné zbraně, malorážky, flobertky a střelné zbraně kategorie D, pro střelbu bezplášťovými, poloplášťovými 

i plášťovými střelami, pro střelby s pohyblivou terčovou linií od 10 m do 50 m s pevně danou palební čárou 
se střeleckými stanovišti pod přístřeškem střelnice – viz příloha č.5. 

 Minimální dálka střelby :   10 metrů 

 Maximální dálka střelby:   50 metrů 
 

5.0. Provoz střelnice 
5.1. Povolená doba provozu střelnice 

Střelnici je povoleno používat obecně za splnění všech ostatních bezpečnostních a jiných 

požadavků celoročně denně, a to za dostatečného denního světla. Dostatečným denním světlem se pro 
tento účel rozumí taková intenzita denního osvětlení, která dovoluje bezpečně rozpoznat případný pohyb 

osob nebo zvířat v ohroženém prostoru střelnice.  
Rámcově se stanovuje provozní doba v  letním období (za platnosti letního SEČ) od 08:00 do 18:00 

hod a v zimním období (za platnosti SEČ) od 09:00 do 16:00 hod. vždy ale za dodržení výše uvedené 

podmínky viditelnosti. 
Za dodržení tohoto ustanovení osobně zodpovídá správce střelnice . Upřesnění, nebo regulace 

provozní doby a to především na základě nařízení nebo obecně závazného pokynu orgánu státní správy 

nebo samosprávy v rámci výše uvedené obecně povolené doby v tomto provozním řádu je v pravomoci 
provozovatele střelnice. 
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5.2. Vstup na střelnici – regulace pohybu osob v průběhu střeleb 
Jakékoli využívání střelnice ke střeleckým nácvikům, tréninkům, soutěžím nebo kontrolním 

střelbám ze schválených zbraní je dovoleno jen s  vědomím a souhlasem správce střelnice. Správce 
střelnice po povolení střeleb zabezpečí před zahájením střeleb obeznámení všech střílejících a funkcionářů 

střeleb s obsahem tohoto provozního řádu s důrazem na požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví. Správce 
určí řídícího střeleb z osob vyhovujících zákonným požadavkům nebo střelbu řídí osobně .  

Správce střelnice vede evidenci všech střílejících a funkcionářů dané střelby v provozním deníku 

střelnice, kde účastníci stvrzují i své poučení o bezpečnosti.   
Jako střelci nebo diváci se mohou zúčastnit nácviků, tréninků nebo střeleckých soutěží jenom 

pozvané osoby nebo osoby se svolením vstupu správcem střelnice. Všichni střelci i diváci musí být 

správcem poučeni o bezpečném vyhrazeném prostoru pro diváky, o zásadách pohybu a chování na 
střelnici a s nezbytným rozsahem tohoto provozního řádu, odpovídajícím jejich zařazení u střeleb. Prostor 
pro diváky je vyhrazen za střelištěm a v omezeném počtu podle rozhodnutí správce střelnice i pod 

přístřeškem u zadní stěny střeliště – viz příloha č. 5. 
 

6.0. Osoby odpovědné za provoz střelnice 
6.1. Správce střelnice – povinnosti 

 plní úkoly podle ustanovení §-u 55, odst. 2 Zákona č. 119/2002 Sb. MVČR a ustanovení tohoto 

provozního řádu 

 v době střeleb je osobně přítomen na střelnici 

 odpovídá plně za veškerý provoz na střelnici, za trvalé dodržování bezpečnostních zásad 
při střelbě, za poučení účastníků střeleb a jejich evidenci v provozním deníku střelnice a za úplnost 
a využitelnost inventáře střelnice s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví osob. 

 v případě, že se střeleb zúčastňuje více než jedna osoba zařazená (ustanovená) jako správce 
střelnice, je nutno ještě před zahájením dané střelby v provozním deníku určit, která z oprávněných 
osob bude vykonávat funkci správce střelnice a jako jediná nosit označení „Správce střelnice“  

 zpracovává a průběžně vede „časový plán střeleb“ 

 vede „provozní deník střelnice“ s evidencí střílejících, funkcionářů střeleb a jejich poučení 

 během přípravy a provádění střeleb nosí označení „SPRÁVCE STŘELNICE“ 

 dbá o to, aby v průběhu střeleb byli všichni funkcionáři střeleb označeni příslušným označením 

 nepovolí zahájení střelby bez plně vybavené lékárničky první pomoci (brašny ) dle platné legislativy. 
V době vydávání tohoto provozního řádu to je Vyhl. č. 493/2002 Sb. MZČR.  

 střelbu řídí osobně nebo, určí do funkce řídícího střeleb jinou osobu vyhovující zákonným 

požadavkům pro tuto funkci, tuto osobu řádně poučí a zaznamená do provozního deníku střelnice  

 v případě vzniku mimořádné události osobně řídí záchranné práce a přivolá odbornou pomoc 

 i pokud osobně neřídí střelbu, musí být přítomen na střelnici a vždy v průběhu střeleb být 
k dosažení na svém mobilním telefonu 

 nepovolí střelbu bez řídícího střelby 

 nepřipustí ke střelbě osobu jevící užití alkoholu nebo jiné návykové látky , případně osobu jevící 
vážnou zdravotní nebo psychickou indispozici znemožňující bezpečné ovládání zbraně  

 zabezpečuje pro řídící funkcionáře střeleb  chrániče sluchu a ochranné brýle 

 odpovídá za úplnost a použitelnost veškerého vybavení střelnice, především za neporušenost 

ochranných prvků střelnice, za pořádek, úklid prostoru po střelbě,  za opravy zařízení střelnice 
a za třídění a likvidaci odpadů 

 osobně u všech střelců kontroluje platnost dokladů opravňujících ke střelbě (ZP), doklady ke 

zbraním a platnost zkušební značky na zbrani. Bez splnění těchto kritérií nepřipustí osobu nebo 
zbraň ke střelbě. ZP se nevyžaduje, pokud osoba střílí ze svěřené zbraně pod dohledem držitele 

ZP- viz. § 59 Zákona č. 119/2002 Sb. MVČR, nebo u osoby střílející ze zbraně kategorie D.  

 z přítomných osob určí pozorovatele, který pohledem kontroluje (-jí) ohrožený prostor ve směru 
střelby, zda se do ohroženého prostoru nedostala nějaká osoba nebo  zvíře. V případě zjištění 

osoby nebo zvířete v ohroženém prostoru pozorovatel toto ihned oznámí řídícímu střelby a tento 
okamžitě nařídí střelbu zastavit. Střelbu je dovo leno opět zahájit až po pozitivním zjištění, že je 
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ohrožený prostor opět volný. V případě malého počtu účastníků tuto funkci plní osobně správce 
střelnice, případně určený řídící střeleb  

 nejpozději 15 minut před zahájením stře lby zabezpečí vztyčení červeného výstražného praporu 
a umístění výstražných tabulek na přístupové cesty ke  střelnici pokud tam nebudou tabulky 

umístěny trvale. 

 nejpozději 5 minut před zahájením střeleb spustí zvukový signál (siréna nebo klakson) na dobu 
min. 15 sekund. 

 osobně kontroluje neporušenost veškerých bezpečnostních prvků střelnice . V případě zjištění jejich 
porušení nepovolí střelbu až do odstranění závady. 

 v případě jakéhokoli střelného poranění okamžitě vydá povel k  ukončení střelby, přičemž zbraně, 
ze kterých se v době vzniku poranění střílelo, ponechá na místě do rozhodnutí vyšetřujícího orgánu 
PČR a dál se řídí jeho pokyny 

 jednoduché poranění ošetří správce střelnice vlastními silami a prostředky předlékařské první 
pomoci (lékárnička), osoby s vážným poraněním po poskytnutí předlékařské první pomoci ihned 

transportovat do nejbližšího zdravotnického zařízení nebo vyčkat vyžádaného příjezdu (příletu) 
záchranné služby dle konkrétní situace  

 organizuje záchranné práce a zabezpečí vyslání některou z přítomných osob na odbočku ze silnice 

č. III/46429 Sedlnice – Hukovice ke střelnici k navedení vozidla rychlé lékařské pomoci, případně 
optickou signalizaci pro navedení vrtulníku LZS. Jako možnou přistávací plochu vrtulníku využít 

volnou plochu terénu před parkovištěm střelnice . Při vyžádání ZZS/LZS sdělí i koordináty GPS 
uvedené v záhlaví tohoto Provozního řádu. Telefon, ze kterého byl vyžádán zásah ZZS, ponechat 
volný pro zpětné volání ZZS 

 každou mimořádnou událost je povinen ihned hlásit místně příslušnému útvaru PČR v obci Příbor, 
případně územnímu odboru PČR v Novém Jičíně – viz kontakty v čl. 9.4 tohoto provozního řádu 

 zabezpečí veškerá využitelná fakta a stopy pro další řádné vyšetření mimořádné  události 

příslušnými orgány PČR, zejména zajistit zbraně, střelivo, postavení osob v okamžiku vzniku úrazu 
apod. a být nápomocen vyšetřování mimořádné události  

 
6.2. Řídící střelby (v případě že bude určen, jinak řídí střelbu osobně správce střelnice) 

 řídí se pokyny správce střelnice a tímto provozním řádem 

 osobně dbá a dohlíží na dodržování bezpečnostních zásad střelci na střeleckých stanovištích  

 nepřipustí ke střelbě osobu jevící užití alkoholu nebo jiné návykové látky , případně osobu jevící 

vážnou zdravotní nebo psychickou indispozici  

 osobně řídí danou střelbu, vydává povely k zahájení střelby, k přerušení, k ukončení střelby atd. 

 osobně kontroluje a provádí prohlídku zbraní po ukončení s třelby na střeleckém stanovišti - zda 

jsou bezpečná pro další manipulaci 

 odpovídá za přesné dodržování pravidel střelby, za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví na střelnici a provozního řádu střelnice  

 osobně kontroluje, zda jsou ke střelbě používány jen dovolené druhy zbraní a střeliva  

 před vydáním povelu k zahájení střelby stručně zopakuje pro střílející hlavní zásady bezpečné 
manipulace se zbraní na střelnici, zopakuje podmínky střeleb a určí příslušné terče pro střílející 

 odpovídá za dodržování §-u 59 Zákona č. 119/2002 Sb. o svěření zbraně, zejména za poučení a 

dohled 

 v průběhu střelby sleduje činnost střílejících a nepřipustí jakoukoli nedovolenou manipulaci a 

otáčení se zbraní 

 zabezpečuje, aby střelci po ukončení střelby sesbírali a roztřídili nábojnice a jiný odpad 
 

6.3. Zdravotník střelnice 

 funkci zdravotníka střelnice zastává správce střelnice, případně jím určená proškolená osoba  
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6.4. Pozorovatel 

 pozorovatele určuje z přítomných momentálně  nestřílejících střelců správce střelnice, případně 

sám nebo řídící střelby pozoruje ohrožený prostor a blízké okolí 

 povinností pozorovatele (-lů) je pohledem kontrolovat ohrožený prostor, přístupy ke střelnici, resp. k 

ohroženému prostoru střelnice, zda se v něm nenachází osoby nebo zvířata nebo zda se k tomuto 
prostoru nebezpečně nepřibližují 

 v případě takového zjištění IHNED ohlásit tuto skutečnost řídícímu střelby s požadavkem 

na okamžité ZASTAVENÍ STŘELBY. 
 

7.0. Zbraně a střelivo povolené ke střelbě (Kategorizace zbraní dle ČSN 39 50 02) 
7.1. Zbraně povolené ke střelbě  

 krátké kulové palné zbraně (pistole a revolvery) 

 malorážky 

 dlouhé i krátké flobertky (kategorie C i D) 

 vzduchovky a větrovky (kategorie D) 
 

 
7.2.       Ráže zbraní a střelivo povolené ke střelbě  

 povolená maximální ráže používaných krátkých kulových palných zbraní je .45 ACP (do 550 J) 

 povolená maximální ráže perkusních zbraní krátkých i dlouhých je 20 mm 

 povoleny všechny druhy schváleného kulového střeliva (jednotná střela), a to jak se středovým 

zápalem, tak i s okrajovým zápalem, se střelami bezplášťovými, poloplášťovými a celoplášťovými, 
schválenými pro povolené druhy zbraní. Není dovolena střelba střelivem s tvrdým jádrem. 

         

8.0.    Pravidla bezpečnosti při střelbě 
8.1. Všeobecná pravidla bezpečného chování na střelnici  

 na střelnici je v době střelby dovolen vstup jen osobám bez známek požití alkoholu nebo jiné 

návykové látky, a to osobám pozvaným, nebo s dovolením správce střelnice 

 nezařazené osoby, tj. osoby kromě střelců a funkcionářů střelnice, se smí pohybovat pouze 

ve vyhrazeném prostoru pro diváky vně před budovou střelnice a v  omezeném počtu pod 
přístřeškem střeliště u jeho zadní stěny 

 všechny přítomné osoby na střelnici – držitelé zbraní se zbraněmi, kromě střelců na střeleckých 

stanovištích – musí mít zbraně ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití, tj. zbraně bez nábojů 
v nábojových komorách a bez nábojů v nábojových schránkách, zásobnících a nábojových válcích 

zbraní, zásobníky vyjmuté ze zbraní  

 jakákoli manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště kromě případné kontroly zbraní 
funkcionáři střelnice a vyčištění zbraní po jejich kontrole je zakázána 

 každý příchod na střelnici a odchod ze střelnice musí každá osoba ohlásit správci střelnice nebo 
řídícímu střelby 

 pokyny správce střelnice a řídícího střelby jsou pro všechny přítomné osoby závazné 

 každá osoba, která drží u sebe zbraň, je povinna mít u sebe kromě jiného svůj platný zbrojní 
průkaz a průkaz dané zbraně, pokud se jedná o zbraň podléhající registraci 

 pro střelbu je střelci povoleno použít jen zbraň v dobrém technickém stavu, opatřenou platnou 
zkušební značkou, a kterou dokonale ovládá 

 každý střelec osobně odpovídá za své jednání a nese plnou zodpovědnost za následky svého 
jednání, včetně případného zranění nebo usmrcení jiné osoby  

 během celé doby pobytu střelce na střeleckém stanovišti, tj. před zahájením střelby, při nabíjení 

zbraně, při samotné střelbě, při vybíjení zbraně až po kontrolu zbraně musí zbraň směřovat ústím 
hlavně do prostoru cíle, resp. do směru střelby  

 veškeré úkony jako nástup na střelecké stanoviště, nabíjení zbraně, zahájení střelby, přerušení 
nebo ukončení střelby, vybití zbraně, kontrola zbraně a odchod ze střeleckého stanoviště smí 
střelec vykonat výhradně na povel řídícího střelby 
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 na povel řídícího střelby „STŘELBU ZASTAVIT“ je střelec povinen okamžitě zastavit střelbu, zbraň 

zajistit a případně podle pokynu ji i vybít  

 po skončení střelby před opuštěním střeleckého stanoviště střelcem vykoná řídící střelby kontrolu 
zbraně střelce 

 přistupovat k terčům, resp. překročit palebnou čáru je dovoleno až po kontrole zbraní po střelbě 
na povel řídícího střelby nebo s jeho souhlasem 

 v případě, že střelec sám zjistí pohyb osob nebo zvířat v ohroženém prostoru, je povinen okamžitě 
samostatně zastavit střelbu a IHNED o tomto zjištění informovat řídícího střelby  

 řídící střelby okamžitě vydá povel „STŘELBU ZASTAVIT“ v případě, že sám nebo pozorovatel 

nebo některý střelec nebo kdokoli jiný z přítomných zjistí pohyb osoby nebo zvířete v ohroženém 
prostoru a sdělí to řídícímu střelby; opětovně povolí střelbu až po vyvedení osoby nebo vyhnání 

zvířete mimo ohrožený prostor a pozitivního zjištění bezpečnosti další střelby 

 do doby vydání povelu ke střelbě musí mít střelec na střeleckém stanovišti zbraň zajištěnou  

 je přísně zakázáno střílet z jiných míst než schválených střeleckých stanovišť, jinými než 

příslušnými dovolenými druhy zbraní a střeliva a na jiné než přís lušné terče 

 střílející musí dbát na to, aby při střelbě žádná část jeho těla nebyla před ústím hlavně  

 střílející je povinen si počínat tak, aby svým jednáním při střelbě nejenom neohrozil ostatní osoby 
na střelnici (případně i neoprávněně se pohybující osoby a zvěř v ohroženém prostoru), ale aby 
neomezil ostatní střelce v jejich právech 

 ke střelbě je dovolené připustit jen osoby s vhodnou obuví a oděvem, aby jim obuv nebo oděv 
umožňoval bezpečný a pevný postoj a nebránil jim v bezpečném ovládání zbraně  

 při střelbě není dovoleno mít na dlouhé zbrani nosní popruh nebo řemen 
 
9.0. Zdravotnické, požární a hygienické zabezpečení 

9.1. Zdravotnické zabezpečení 
Předlékařská první pomoc je zajištěna přítomností zaškolené osoby (správce, řídícího střelby), 

který má k dispozici lékárničku první pomoci. Pro vyplachování očí je k dispozici minimálně barel 10 l pitné 
vody. Na střelnici není k dispozici zdroj pitné a ani užitkové vody. Pro případný transport lehce raněného 
k lékařskému ošetření je vždy k dispozici minimálně jedno osobní motorové vozidlo funkcionářů nebo 

účastníku střeleb. Při nebezpečí z prodlení nebo jiného akutního stavu správce střelnice přivolá 
Zdravotnickou záchrannou službu. Vysvětlí podrobně mechanizmus vzniku poranění a aktuální stav 
zraněného, přesně popíše místo a přístupovou trasu ke zraněnému, dle potřeby uvede zeměpisné 

souřadnice pro GPS (uvedeno v záhlaví tohoto provozního řádu) k případnému navedení LZS a dál bude 
řídit činnost dle pokynů dispečera ZZS. Telefon, z kterého volal, nebude blokovat dalším jiným voláním, ale 
ponechá ho volný pro zpětné volání dispečinku ZZS. Okamžitě odešle jednu z přítomných osob na odbočku 

ze silnice č. III/46429 Sedlnice – Hukovice směrem ke střelnici k navedení vozidla ZZS. Taktéž připraví 
osoby k případné optické signalizaci (např. mávání kontrastní barevnou látkou, červenou dýmovnicí apod.) 
na otevřeném terénu před parkovištěm střelnice  pro případné ohlášení příletu vrtulníku LZZ a v případě 

potvrzení příletu zabezpečit a označit tamtéž bezpečné místo pro přistání vrtulníku. K tomu je potřebná 
rovinatá plocha min. 20 x 20 m bez vyššího porostu a bez překážek (elektrické a jiné vzdušní vedení apod.)  

a bez pohybu osob na této ploše. 
 

9.2. Požární zabezpečení 

Především v suchém letním období je zvýšené nebezpečí vznícení suchého porostu. Na celé ploše 
střelnice je kouření a používání otevřeného ohně zakázáno s výjimkou vyhrazeného prostoru na ploše 
před vstupem do budovy střelnice. V tomto prostoru je umístěna kovová nádoba s vodou na dně – 

odpadkový koš na nedopalky apod. Střelnice je vybavena hasicím přístrojem k případné likvidaci menšího 
požáru. V případě požáru na ploše střelnice nebo v bezprostředním okolí správce střelnice okamžitě ukončí 
střelbu a všichni přítomní zahájí likvidaci požáru vlastními silami. K tomu použijí hasicí přístroj, lopaty a 

větve stromů na tlumení ohně a v případě rozsáhlejšího požáru ihned povolá správce střelnice hasiče. 
K navedení vozidel hasičů taktéž obdobně jako pro navedení ZZS odeslat poučenou osobu na odbočku ze 
silnice č. III/46429 Sedlnice – Hukovice ke střelnici. I v případě malého požáru zlikvidovaného vlastními 
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silami je povinností správce střelnice oznámit tuto skutečnost hasičům  na ohlašovnu požáru. Dbát zvýšené 
opatrnosti při evakuaci zbraní a střeliva a jejich hlídání na bezpečném místě mimo dosah požáru.  

 
9.3. Hygienické zabezpečení 

Areál střelnice  je vybaven sociálním a hygienickým zařízením – suché WC z vně vlevo vedle 
budovy střelnice.  

 

9.4.  Důležitá telefonní čísla 
 Tísňové volání (Integrovaný záchranný systém)………………………………. 112 

(zabezpečuje spojení na zdrav. zách. službu, hasiče, policii) 

 Hasiči………………………………………………………………………….……. 150 
 Zdravotnická záchranná služba…………………………………………………. 155 
 Policie ČR…………………………………………………………………….……. 158 

 Policie ČR, Územní odbor Nový Jičín, spojovatelka…....…...….…... 974 735 111 
  Policie ČR, Obv. odd. Příbor, ………….……...………………………..974 735 751  
 
  Telefonický kontakt na správce střelnice  je v příloze č. 1 
 

10.0.    Zabezpečení ekologie – nakládání s odpady 
Provozem střelnice vznikají odpady jednak ze samotné střelby – nábojnice, střely, terče, čistící materiál 
apod. a na druhé straně odpady produkované z běžného pobytu lidí jako biologické odpady a komunální 

odpad. Biologický odpad tento provozní řád neřeší,  sociální zařízení je součástí střelnice. Sběr běžného 
komunálního odpadu je řešen do odpadového koše, jehož obsah po střelbách správce střelnice vyprázdní 
do sběrného kontejneru komunálního odpadu v obci. Správce střelnice zabezpečí po každé střelbě 

sesbírání a vytřídění odpadů ze střeleb dle katalogu odpadů a podle nasbíraného  množství odevzdá do 
sběrny. Vytříděný odpad dočasně skladovat v  plastových nádobách nebo pytlích. K evidenci vytříděného 
odpadu a odevzdávání tříděného odpadu vede  správce střelnice deník sběru a likvidace odpadu. Selhané 

střelivo se neskladuje, ale bezprostředně po střelbách odevzdá oprávněné osobě k pyrotechnické likvidaci. 
 

Seznam druhů odpadů, se kterými bude v rámci provozu střelnice nakládáno: 
Katalogový kód:       Název druhu odpadu:  
16 04 01                   Odpadní munice – mosazné nábojnice (části) 

16 04 01                   Odpadní munice – olověné střely (broky) 
20 01 01                   Papír a lepenka 
20 03 01                   Směsný komunální odpad  

25 01 02                   Plastové obaly  
 
11.0. Související zákony a podzákonné právní normy 

 Zákon č. 119/2002 Sb., Zákon o  střelných zbraních a střelivu 

 Vyhl. MV č. 115/2014 Sb., O provedení některých ustanovení zákona o zbraních 

 ČSN 39 54 01 Civilní zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné a plynové  zbraně 

 ČSN 39 50 02 Civilní zbraně a střelivo – Názvosloví 

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 Vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,… 

 Vyhl. č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s  odpady 
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12.0. Schvalovací doložka 
 

V Novém Jičíně, dne         .11. 2015 
 

 
Za provozovatele střelnice :                                                                        Jaroslav   K n á p e k 
                                                                                                                            Předseda     

                                                                                                               Sportovně střelecký klub                             
                                  Sedlnice 
 

 
 
 

Vypracováno v 4 výtiscích: 
 

 výtisk č.1      PČR Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Nový Jičín 

 výtisk č.2      pro spis znalce 

 výtisk č.3, 4, majitel a provozovatel střelnice  

 
 

 
Vyjádření znalce: 
 

Ověřuji tento Provozní řád ve smyslu ustanovení §-u 52, odst. 4, písmeno „b“ Zákona č. 119/2002 Sb., §-u 
č. 27, Vyhl. č. 115/2014 Sb. a ČSN 39 54 01, čl. 8.2.1 a čl. 9.1.1. Nedílnou součástí tohoto ověření a 
doporučení ke schválení je  přiložený Znalecký posudek ev. č. 161/15 -15 a podmínky v něm uvedené. 

 
 
V Novém Jičíně, dne:   

 
                                 Znalec 
                                 Ing. Jordán K a l i s k ý 
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