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Úvodní ustanovení 

Tento provozní řád Střelnice Dašice je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice. 

a. Provozovatel střelnice 

a.1.1. Provozovatelem střelnice je Ing. Eduard Sýkora- ESAKO se sídlem Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, 
narozen 27.2.1963, bytem Dražkovice 168, 533 33 Dražkovice, IČ 16237382. 

b. Místo střelnice, vlastnické vztahy 

b.1. Vnější vztahy 

b.1.1. Střelnice je zřízena cca 150 m severozápadně od krajních objektů obce Dašice - Velkolánské, na oplo-
cených pozemcích parcelní číslo 1859/10 a 1859/9, katastrální území Dašice [624799], v nadmořské 
výšce 226 m. 

b.1.2. Přístup a příjezd ke střelnici je po veřejných komunikacích a dále po zpevněné příjezdové cestě až k 
areálu střelnice. 

b.1.3. Souřadnice GPS jsou 50°02'22" severní šířky, 15°54'16" východní délky. 

b.1.4. V areálu týlové části střelnice je vyhrazena plocha pro parkování vozidel. 

b.1.5. Osa střelnice je orientována přibližně na severoseverozápad, na úseku „A“ v azimutu 3360, na úseku 
„B“ v azimutu 3390. 

b.2. Majetkoprávní vztahy 

b.2.1. Vlastníkem pozemků parcelní číslo 1859/10 a 1859/9, katastrální území Dašice [624799], na nichž je 
zřízena střelnice, je pan Vladislav Sýkora, Počaply 62, 533 04 Sezemice. 

b.2.2. Majitelem objektů a zařízení střelnice je pan Vladislav Sýkora, Počaply 62, 533 04 Sezemice. 

c. Druh a určení střelnice 

c.1.1. Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice pro střelbu z ručních palných zbraní, s úsekem urče-
ným pro nastřelování loveckých kulovnic. 

c.1.2. Střelnice je používána k podnikatelským účelům. 

c.1.3. Ve smyslu ČSN 39 5401 je střelnice zařazena do kategorie A, třídy 2, skupiny H/K. 

d. Vstup na střelnici 

d.1.1. Střelnice je přístupná veřejnosti. 

d.1.2. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice. 

e. Doba provozu střelnice 

e.1.1. Provoz střelnice je stanoven na dobu neurčitou. 

f. Provozní doba, pravidla evidence osob 

f.1. Provozní doba na střelnici 

f.1.1. Střelnice je provozována celoročně v denní době od 8.00 hod. do 22.00 hod. bez ohledu na teplotní a po-
větrnostní podmínky. 
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f.2. Pravidla evidence osob využívajících střelnici 

f.2.1. Správce střelnice vede provozní deník střelnice, který obsahuje zejména jméno správce střelnice, který 
v době střelby vykonává funkci a jména střelců s jejich podpisem, kterým potvrzují, že byli poučeni o 
bezpečnostních pravidlech provozu střelnice. 

f.3. Komerční provoz střelnice 

f.3.1. Ceny za použití střelnice jsou stanoveny jako smluvní. 

f.3.2. Provozovatel střelnice nebo správce střelnice mohou odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice 
kterékoliv osobě bez udání důvodu. 

f.3.3. Vlastníci zbrojního průkazu: 
f.3.3.1. návštěvník, který vlastní platný zbrojní průkaz, se musí v potřebném rozsahu seznámit s pro-

vozním řádem střelnice, zejména s pravidly bezpečnosti při střelbě. Absolvování této instruktá-
že potvrdí podpisem, 

f.3.3.2. správce střelnice jej zapíše do provozního deníku střelnice a po zaplacení stanovených poplatků 
střílí návštěvník za řízení řídícího střelby. 

f.3.4. Ostatní: 
f.3.4.1. 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 
podle §59 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. Toto proškolení potvrdí podpisem, 

f.3.4.2. správce střelnice jej zapíše do provozního deníku střelnice a po zaplacení stanovených poplatků, 
smí střílet pouze pod přímým dohledem instruktora – řídícího střelby. 

f.3.5. Provozovatel střelnice vydává na stanovené období, zpravidla na běžný kalendářní rok, ekonomické 
podmínky – ceník služeb, ze kterého jsou zřejmé ceny za použití střelnice. Ceník služeb je viditelně 
vyvěšen na přístupném místě. 

g. Správce střelnice 

g.1. Správce střelnice 

g.1.1. .Osoby odpovědné za bezpečný provoz střelnice – ustanovení správci střelnice podle §55 zákona č. 
119/2002 Sb. v platném znění jsou uvedeny na samostatném listě v příloze č. 2 tohoto provozního řá-
du. 

g.1.2. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v rozsahu a platných právních předpisů a tohoto pro-
vozního řádu. 

g.1.3. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje provozovatel střelnice. Tomu je správce střelnice 
zodpovědný za svoji činnost. 

g.1.4. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem 
č. 119/2002 Sb. v platném znění. Musí být starší 21 let a nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu 
skupiny B nebo C nebo D nebo E. 

g.1.5. Správce střelnice je oprávněn jednat s orgány PČR pouze v době, kdy fyzicky vykonává činnost 
správce střelnice a je tedy uveden jako správce střelnice v danou dobu v provozním deníku střelnice. 

g.2. Vzor označení správce střelnice 

 
 

 

 

 

Střelnice Dašice 
 

SPRÁVCE STŘELNICE 
 

Jméno Příjmení 
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h. Povinnosti a oprávnění funkcionářů střelnice 

h.1. Provozovatel střelnice 

h.1.1. Povinnosti provozovatele střelnice stanoví §54 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

h.1.2. Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10ti pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který 
vydal povolení k provozování střelnice: 

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. 

h.1.3. Provozovatel střelnice zodpovídá: 
h.1.3.1. za technický stav zařízení střelnice, zejména jejích výstražných a bezpečnostních prvků, 
h.1.3.2. za funkční stav hasicích prostředků, 
h.1.3.3. za obsah lékárny, vybavené podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 

49/2002 Sb. a aktualizaci obsaženého materiálu podle uvedených expiračních lhůt. 

h.2. Správce střelnice 

h.2.1. Správce střelnice je ze zákona osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. V průběhu střeleb musí 
být přítomen na střelnici. 

h.2.2. Povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění a dále: 
h.2.2.1. organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu, 
h.2.2.2. jsou u něho uloženy klíče od objektů střelnice, 
h.2.2.3. umožňuje vstup na střelnici návštěvníkům, střelci musí být seznámeni s bezpečnostními pravi-

dly provozního řádu střelnice, 
h.2.2.4. vede provozní deník střelnice a zodpovídá za vyvěšení výstražného praporu v průběhu střeleb, 
h.2.2.5. zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice. Se vzniklými závadami nebo poškozením 

zařízení střelnice seznámí bez zbytečného odkladu provozovatele střelnice, 
h.2.2.6. má právo podle svého uvážení určit řídícího střelby, pokud tuto funkci nevykonává on sám, 
h.2.2.7. vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici, 
h.2.2.8. zodpovídá za to, že střelbu vede pouze osoba, která je k tomu způsobilá, 
h.2.2.9. 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 nebo oděv, 

h.2.2.10. má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva s důrazem na střelivo přinesené, zejména přebí-
jené 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 zákona č. 119/2002 Sb. v 
platném znění, 

h.2.2.11. zodpovídá za organizaci likvidace odpadů, 
h.2.2.12. v případě mimořádné situace informuje provozovatele střelnice a podle závažnosti i příslušné 

orgány, 
h.2.2.13. řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem. 

h.3. Řídící střelby 

h.3.1. Řídící střelby jsou určováni správcem střelnice podle jeho uvážení, pokud tuto funkci nevykonává on 
sám. 

h.3.2. V době konání sportovní soutěže funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby příslušný 
rozhodčí na palebné čáře. 

h.3.3. Řídící střelby musí splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí 
ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných na střelnici a pravidla střelecké disciplíny. Musí znát 
zásady bezpečné manipulace se zbraněmi. 

h.3.4. Řídící střelby odpovídá dodržování kázně a pořádku na střelišti, dodržování podmínek střeleckých 
cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad. 
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h.3.5. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny osoby 
na střelišti a to včetně diváků. 

h.3.6. Řídící střelby odpovídá za bezprostřední likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během střel-
by. Přitom spolupracuje se správcem střelnice. 

h.3.7. Zahájení a ukončení střelby hlásí správci střelnice. 

h.3.8. Před zahájením střelby: 
h.3.8.1. seznámí se s provozním řádem střelnice a provede zápis do provozního deníku střelnice, 
h.3.8.2. provede kontrolu střelnice a střeleckých stanovišť, 
h.3.8.3. poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb, 
h.3.8.4. přesvědčí se o znalosti střelců bezpečnostních pravidel při střelbě. 

h.3.9. V průběhu střelby: 
h.3.9.1. dbá na dodržování podmínek střeleckého cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby, 
h.3.9.2. vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby, 
h.3.9.3. zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru nebo jiné 

mimořádné situaci a také tehdy, když v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé, případně je-
li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál, 

h.3.9.4. dbá na to, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně určeném. 

h.3.10. Po ukončení střelby: 
h.3.10.1. po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní, 
h.3.10.2. provede vystřídání směny, 
h.3.10.3. po skončení střeleb organizuje úklid střelnice a střelnici předá správci. 

h.4. Ostatní funkcionáři 

h.4.1. Zdravotnická služba a pořadatelé jsou určováni výjimečně podle rozhodnutí provozovatele střelnice. 

h.4.2. Jsou podřízeni správci střelnice a funkci vykonávají podle jeho pokynů. 

i. Situační nákres střelnice 

i.1. Situační schéma 

i.1.1. Situační nákres je zakreslen do pozemkové fotomapy, obsahuje zákres zařízení střelnice, vyznačení 
dovoleného směru střelby, umístění výstražných tabulí, oplocení a umístění lékárny, viz příloha č. 1. 

i.2. Zařízení střelnice 

i.2.1. Střelnice je rozdělena na dva samostatné úseky: 

úsek "A" – pro střelbu z ručních palných zbraní na pevný a pohyblivý cíl, 

úsek "B" - pro nastřelování loveckých kulovnic. 

i.2.2. Zařízení úseku "A" 
i.2.2.1. Střelecký přístřešek, ve kterém se zřizuje 10 střeleckých stanovišť umístěných v oddělených 

střeleckých boxech. 
i.2.2.2. Soustava šesti čelních ochranných clon, které zachytí střely vystřelené pod elevacemi mířícími 

nad čelní záchytný val. 
i.2.2.3. V levé straně boční ochranná stěna na bočním valu, která je součástí oplocení střelnice, v pravé 

straně ochranná stěna do hloubky cca 18 m. 
i.2.2.4. V cílovém prostoru je vybudován čelní záchytný zemní val, zvýšený stěnou z prefabrikátů. 
i.2.2.5. Na terčových liniích 35 m a 50 m jsou osazeny boční terčové dráhy pro střelbu na běžící terč. 
i.2.2.6. V prostoru čtvrté ochranné clony je osazeno terčové zařízení pro otočné terče. 
i.2.2.7. Prostor pro diváky se vyhrazuje ve střeleckém přístřešku za střeleckými stanovišti. 

i.2.3. Zařízení úseku "B" 
i.2.3.1. Střeliště je zřízeno v objektu pro nastřelování. 
i.2.3.2. Nad výstřelným oknem o rozměru 400/400 je ochranná clona. 
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i.2.3.3. Střelba se vede v poloze vsedě s oporou, k tomu je střeliště vybaveno stolem a židlí. 
i.2.3.4. V pravé straně je úsek ohraničen v délce cca 50 m stěnou z prefabrikátů a to od záchytného valu 

až po palebnou čáru ve střeleckém přístřešku a dále pak plotem o výšce 1800 až k vjezdu do 
areálu, v levé straně je až k objektu zázemí střelnice plot o výšce 1200. 

i.2.4. Součástí areálu střelnice je objekt provozního zázemí střelnice, ve kterém je umístěna lékárna s pro-
středky pro poskytnutí první pomoci, ruční hasicí přístroj a skladové prostory. 

i.2.5. Celý areál střelnice je oplocen. 

i.2.6. Na oplocení jsou osazeny výstražné tabule, u vjezdu je stožár pro vyvěšení výstražného praporu. 

i.2.7. Na střelnici je zavedena elektřina, není zavedena pevná telefonní linka. 

i.3. Terče 

i.3.1. Na úseku „A“ se terče umísťují na terčové linie podle druhu cvičení s tím, že střelecká stanoviště se 
vymezují na palebné čáře ve střeleckém přístřešku. 

i.3.2. Na úseku „B“ se nástřelné terče umísťují na terčové linie 100 nebo 120 m. 

i.3.3. Terče musí být vždy osazeny pouze na pozadí čelního záchytného valu tak, aby byla vyloučena střelba 
na terén. 

i.3.4. Při střelbě na kovové terče nesmí být terče deformované nebo poškozené tak, že by mohlo docházet 
k nežádoucím odrazům. 

j. Zbraně a střelivo 

j.1. Dovolené zbraně a střelivo 

j.1.1. Na úseku „A“ střelnice je dovoleno střílet výhradně z vyznačených střeleckých stanovišť ve střelec-
kém přístřešku, jednotlivými ranami, z místa: 

j.1.1.1. ze všech krátkých i dlouhých plynových zbraní, 

j.1.1.2. ze všech krátkých ručních palných zbraní bez omezení ráže a výkonu standardním střelivem, 

j.1.1.3. z malorážek, 

j.1.1.4. z kulovnic do výkonu střely E0 < 5000 J ze střeleckého stanoviště č. 1 při jejich nastřelování na 
vzdálenost 50 m, se souhlasem správce střelnice je dovoleno použití přístroje pro noční vidění, 

j.1.1.5. z brokovnic bez omezení ráže náboji laborovanými olověnými broky o maximální velikosti 2,5 
mm, střelba na pevný terč, 

j.1.1.6. z brokovnic bez omezení ráže jednotnou střelou, 

j.1.1.7. z malorážek a z brokovnic bez omezení ráže náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 
mm, ze střeleckého stanoviště č. 8, střelba na běžící terč, přitom je možné střelecké stanoviště vy-
sunout před palebnou čáru tak, aby z tohoto stanoviště byla umožněna střelba na celou terčovou 
dráhu, 

j.1.1.8. z historických zbraní a jejich replik, krátkých i dlouhých, 

j.1.1.9. ze všech ručních palných zbraní cvičným střelivem. 

j.1.2. Dále je pouze se souhlasem správce střelnice dovolena střelba disciplín IPSC. Přitom je nutné dbát na 
to, aby tuto střelbu vedli pouze zkušení a kvalifikovaní střelci. 

j.1.3. Na úseku „B“ střelnice je dovoleno střílet výhradně z objektu pro nastřelování, v poloze vsedě s opo-
rou, jednotlivými ranami: 

j.1.3.1. z kulovnic do výkonu střely E0 < 5000 J při jejich nastřelování na vzdálenosti 100 až 120 m, se 
souhlasem správce střelnice je dovoleno použití přístroje pro noční vidění. 

j.1.4. Použité střelivo musí být dovoleného výrobního provedení a označené na obalu platnou značkou CIP. 

j.2. Zakázané zbraně a střelivo 

j.2.1. Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi kategorie A, uvedenými v 
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§4 odst. a) zákona č. 119/2002 Sb., pokud na ně není udělena platná výjimka. 

j.2.2. Je zakázáno střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a nepřísluš-
ným. Stejně tak je zakázáno střílet střelivem laborovaným speciálními střelami (svítící, zápalné, prů-
bojné, expanzní, výbušné, barvící, chemické, biologické a podobné). 

j.3. .Všechny zbraně použité ke střelbě musí být 

j.3.1. V řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz. 

j.3.2. Řádně registrované, dokladem o registraci je platný průkaz zbraně. Subjekty uvedené v §1 odst. (2), 
písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění pro podmínky držení, nošení a používání zbraní pod-
léhají speciální právní úpravě. 

j.3.3. Opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou. 

j.4. Ostatní zbraně 

j.4.1. Používání jiných zbraní než výše uvedených, je možné jen na základě souhlasného vyjádření soudního 
znalce specializace balistika, pro jejich trvalé užívání i následného souhlasu příslušného útvaru policie 
a zpracování změny provozního řádu. 

j.4.2. Střelbu ze zbraní neregistrovaných je možné vést pouze na základě souhlasu správce střelnice. 

j.4.3. Střelbu ze zbraní nepodléhajících registraci je možné vést pouze na základě souhlasu správce střelnice. 

k. Způsoby střelby 

k.1. Poloha při střelbě 

k.1.1. Na úseku „A“ se vede střelba z ručních palných zbraní ze všech střeleckých poloh. Při nastřelování 
kulovnic na 50 m na stanovišti č. 1 se vede střelba vsedě s oporou, při střelbě na běžící cíl a na otočné 
terče v poloze vstoje. 

k.1.2. Na úseku „B“ se vede střelba z kulovnic vsedě s oporou. 

k.2. Vzdálenost střelby 

k.2.1. Na úseku „A“ je maximální vzdálenost cílů 50 m, boční terčové dráhy pro střelbu na běžící terč jsou 
ve vzdálenostech 35 m a 50 m. Střelba na otočné terče se vede na vzdálenost cca 11 m. Minimální 
vzdálenost terčů je 5 m před palebnou čárou. 

k.2.2. Na úseku „B“ je maximální vzdálenost střelby ze střeleckého stanoviště v objektu pro nastřelování 120 
m. Minimální vzdálenost umístění terče je 100 m. 

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice 

l.1.1. Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze osoby se souhlasem správce střelnice. 

l.1.2. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je podřízena řídícímu střelby. 

l.1.3. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou po dobu střeleb podřízeny řídícímu střelby. 

l.1.4. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí být po-
učeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů. 

l.1.5. Střelci střílejí buď vlastními zbraněmi nebo zbraněmi svěřenými za dohledu podle §59 zákona č. 
119/2002 Sb. v platném znění. 

l.1.6. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat zbraně a střelivo volně bez 
dozoru. 

l.1.7. V prostoru střeleckých stanovišť se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby. Jestliže to vyžadují 
nebo povolují pravidla nebo propozice střelecké soutěže, mohou zde být rozhodčí, zapisovatelé a další 
oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři. 
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l.1.8. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, zejména osoby 
jevící známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. 

l.1.9. Všechny osoby na střelišti musí být při střelbě vhodně oblečeny a obuty. Střelec musí použít prostřed-
ky pro ochranu sluchu, při střelně na kovové terče musí použít ochranný prostředek na ochranu zraku. 

l.1.10. Na střelecké stanoviště je dovolen přístup s dlouhou zbraní pouze bez řemene. 

l.1.11. Střelec při vstupu na střeliště musí mít zbraň ve stavu, aby se mohl kdokoliv přesvědčit, že je bezpeč-
ná. Zbraně musí mít vyjmutý zásobník, zbraně se sklopnými hlavněmi musí mít otevřené a sklopené 
hlavně, jednoranové, opakovací a samonabíjecí zbraně podle konstrukce musí mít závěr v zadní polo-
ze. 

l.1.12. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na střeleckém stanovišti a to pouze 
střelcem, na pokyn řídícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby. Tento směr ne-
smí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu. 

l.1.13. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akus-
tický signál, ukázání se terčů apod.). 

l.1.14. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně zakázáno střílet 
do jiných předmětů, než terčů. 

l.1.15. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu, je-li vydán k tomu vydán povel nebo jiný dohodnutý signál, 
případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé, pokud dojde k požáru, zranění nebo 
jiné mimořádné události na střelnici.  

l.1.16. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže okamži-
tě odstranit, zůstane na stanovišti, zbraň otevře hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým 
signálem řídícímu střelby. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřova-
la ve směru střelby do bezpečného prostoru. 

l.1.17. Dojde-li k selhání náboje, musí střelec držet zbraň ve směru střelby ještě 10 sekund po stisknutí spouš-
tě. Do té doby je nebezpečné otevírat závěr nebo sklápět hlavně. 

l.1.18. Při ukončení střelby střelec musí zbraň vybít a uvést do stavu tak, aby bylo i vizuálně zřejmé, že je vy-
loučen i náhodný výstřel. 

l.1.19. Do výstřelného prostoru je dovoleno vstupovat pouze na povel řídícího střelby, poté co byl vydán po-
vel k zastavení střelby, byla provedena kontrola zbraní a zbraně jsou ve stavu vylučujícím i náhodný 
výstřel. 

l.1.20. Výměnu střelců na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící střelby vydat povel k 
zastavení palby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v bezpečném stavu, vylučujícím i náhodný vý-
střel. 

l.1.21. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. Zbraně musí 
být vybité, musí mít sklopené hlavně, případně závěr v zadní poloze nebo musí být jiným způsobem 
podle jejich konstrukce zabezpečené. Nenabité zbraně je možné přenášet na střelnici v obalu nebo 
v přepravce. 

l.1.22. Diváci mohou být pouze v určeném prostoru, který je za střeleckými stanovišti. 

l.1.23. Střelba smí být vedena pouze ve stanovené provozní době. 

l.1.24. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanove-
ný správce střelnice nebo řídící střelby. 

l.1.25. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

l.1.26. Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje. 

l.1.27. Opis pravidel bezpečnosti je umístěn v prostoru střeliště. 
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m. Postup při vzniku mimořádných událostí 

m.1. Obecně 

m.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá určený řídící 
střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a ten s příslušnými státními orgány. 

m.1.2. Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace provozovatele střelnice, podle 
závažnosti i útvar policie ČR. 

m.1.3. Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice. 

m.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla: 

Obvodní oddělení PČR Pardubice III 974 566 721  466 261 272 
tísňové volání     112 
hasiči      150 
záchranná služba     155 
policie ČR      158 

m.2. Zranění 

m.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz 
zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolá záchrannou službu. 

m.2.2. V případě zranění nebo usmrcení osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice 
a jakékoliv další manipulaci se zbraněmi a střelivem. 

m.2.3. Bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí útvaru policie ČR. Vyčká příjezdu policie a dále se 
řídí jejími pokyny. 

m.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol. 

m.3. Požár 

m.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach, správce střelni-
ce podle rozsahu požáru přivolá hasičský sbor. 

m.3.2. Správce střelnice vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva a neprodleně organizuje hašení 
za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice, a organizuje opatření, aby se požár neroz-
šířil do okolí. 

m.3.3. Po příjezdu hasičů se řídí pokyny velitele zásahu. 

m.4. Jiná mimořádná situace 

m.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace správce střelnice a řídící střelby postupují tak, aby šetřili zdraví a 
životy přítomných a hmotný majetek. 

n. Údržba zařízení střelnice 

n.1.1. Provozovatel střelnice je povinen udržovat zařízení střelnice ve stavu zaručujícím bezpečnost jejího 
provozu. Poškozené prvky musí být opraveny nebo vyměněny. Týká se to zejména ochranných a bez-
pečnostních prvků.  

n.1.2. Ochranné clony tvoří ocelový plech tl. min. 3 mm, krytý dřevěnými fošnami tl. min. 20 mm. 
 

Závěrečná ustanovení 
Provozní řád střelnice Dašice byl schválen provozovatelem střelnice dne xx. října 2014 a je závazný bez 

výjimky pro všechny návštěvníky střelnice. 
 
V případě využívání střelnice pro další střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem, je 

nutné vyžádat souhlasné stanovisko soudního znalce specializace balistika a získat souhlas příslušného útva-
ru policie ČR. 
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V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení správ-

ce střelnice v plném rozsahu. 
 
Tento provozní řád nahrazuje dosud platný provozní řád střelnice v plném rozsahu. 

 
Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích. 

Výtisk číslo: 1 –Krajské ředitelství PČR Pardubického kraje 
   2 – provozovatel 
   3 – střelnice 
 
 
 

 

Zpracoval: s použitím podkladů provozovatele  , s.r.o.  
 
 
Ověření provozního řádu: 
 

Ověřuji podle §52 odst.(4). písm. b) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, že tento provozní řád střelnice Dašice z balistického 
hlediska odpovídá skutečným podmínkám a tudíž i požadavkům 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, IČ 
62553071. 

 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 537/14 znaleckého deníku. 
 

 
L.S. 

® 


