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1.   Základní charakteristika střelnice 

Střelnice AVZO TSČ  ČR Kostelec má charakter stálé, venkovní, otevřené, nekomerční, 

veřejné střelnice, která je určena ke střelbě z krátkých i dlouhých kulových zbraní, malorážek, 

plynových zbraní a brokovnic z místa i za pohybu na pevné i pohyblivé cíle. Je využívána ke 

kondiční a výcvikové střelbě i střelbě v rámci sportovních soutěží, popř. k nastřelování zbraní. 

Podle státní normy ČSN 395401 je střelnice klasifikována jako střelnice kategorie A, třídy 1 a 

skupiny K a H. 

Střelnice je situována na sever od obce Kostelec u Kyjova, asi 200 m východně od silnice 

Kostelec – Celožnice, na pozemku p.č. 1030/5 v k.ú. Kostelec u Kyjova, v nadmořské výšce 240 

m/m. Vlastníkem tohoto pozemku je obec Kostelec. Provozovatelem střelnice a vlastníkem 

stavební části střelnice i jejího technického vybavení je základní organizace AVZO TSČ ČR 

Kostelec u Kyjova, která má uzavřenu s vlastníkem pozemku nájemní smlouvu. 

 

2.    Specifikace povinných náležitostí Provozního řádu 

Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou v souladu 

s ustanovením § 27 vyhlášky č. 115/2014 Sb. (text vyhlášky je uveden tučně kurzívou, 

specifikace uvedena podtrženým textem): 

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

právnickou osobu provozovatele střelnice; střelnice je provozována Asociací víceúčelových 

základních organizací Technických sportů a činností České republiky (AVZO TSČ ČR) - 

základní organizací Kostelec u Kyjova, zastoupenou předsedou Josefem Ronkem, registrační 

číslo 70252, IČO 65767829, 

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 severně od obce Kostelec u Kyjova, parcela p.č. 1030/5 v k.ú. Kostelec, 

okres Hodonín, kraj Jihomoravský (viz přílohy 2 a 3); vlastníkem pozemku je obec Kostelec, 

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 určitou; 

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. 

podle rozhodnutí správce střelnice je zakázána); pravidla evidence osob využívajících střelnici 

ke střelbě jsou uvedena v prvním odstavci části 6 tohoto provozního řádu),  

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

střelnice, vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení a názvu 

střelnice; na střelnici je ustanoveno celkem 15 správců – viz tabulka.  
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Tabulka: Ustanovení správci střelnice AVZO Kostelec 
 

P.č.: Jméno a příjmení 
Datum 

narození 
Bydliště 

Skupina 

ZP 
Telefon 

1. Libor TOTH 23. 6. 1969 
Záluží 490,                    

696 05 Milotice 
ABCE 776 667 376 

2. Miroslav DUFEK 9. 11. 1955 696 51 Kostelec 30 BE 608 583 553 

3. Josef NOVOTNÝ 19. 6. 1959 
Městečko 20,                 

691 63 Velké Němčice 
ABE 724 488 512 

4. Zdeněk SVOBODA 27. 4. 1963 696 41 Vlkoš 124 BDE 608 615 208 

5. Josef RONEK 7. 2. 1957 691 63 Kostelec 181 BE 723 381957 

6. Martin ŠAFRÁNEK 26. 11. 1987 
Záluží 490, 696 05 

Milotice 
B 776 676 778 

7. Petr KLIMEK 5. 8. 1974 691 63 Kostelec 23 BE 723 276 918 

8. Pavel TRINGELA 9. 7. 1976 
Hlavní 1000/113, 696 04 

Svatobořice-Mistřín 
ABE 724 137 814 

9. 
Richard STRÝČEK, 

MUDr. 
14. 12. 1967 

Svatoborská 741,          

697 01 Kyjov 
ABE 725 619 650 

10. Milan KROJZL, Ing. 17. 5. 1952 
Brandlova 97,               

697 01 Kyjov 
ABE 602 524 508 

11. Milan HUBSCHT 12. 2. 1952 
Kollárova 223,             

697 01 Kyjov 
B 777 195 312 

12. 
Zdeněk 

MUKENŠNÁBL 
30. 5. 1965 696 51 Kostelec 149 CE 723 633 510 

13. Jiří LUNGA, MVDr. 14.2.1952 
Janáčkova 798,             

697 01 Kyjov 
ABE 723 815 256 

14. Jiří KUTIL, Ing. 26.3.1976 
Dědina 176,                   

696 05 Milotice 
BE 721 868 818 

15. Radek MEDŘICKÝ 14.1.1972 
Nábřeží 85                    

588 32 Brtnice 
B 733 729 311 

 

Funkci správce střelnice vykonává na střelnici v konkrétní den střeleb ten z ustanovených 

správců střelnice, který je označen podle následujícího vzoru. Tento správce odpovídá za plnění 

povinností správce střelnice a disponuje právy souvisejícími s vedením střelby podle čl. 5.1 

tohoto Provozního řádu.  
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Správcem střelnice odpovědným za plnění obecných povinností správce, nesouvisejících 

s organizací střelby v určitý den na střelnici, je správce č.1 - pan Libor TOTH, který je rovněž 

kontaktní osobou pro administrativní záležitosti střelnice (e-mail: tothlibor@seznam.cz). 

 

Vzor označení správce střelnice 

(visačka v průhledné fólii 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 části 5.1 tohoto Provozního řádu, práva a povinnosti ostatních osob jsou uvedeny 

v částech 5.2 až 5.5; 

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

zajištění bezpečnosti při střelbě; situační nákres je uveden v příloze č. 1 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 části 4. tohoto Provozního 

řádu, 

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

dálky střelby; povolené způsoby střelby a mezní dálky střelby jsou uvedeny v části 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 části 6. tohoto Provozního řádu. 

m) postup při vzniku mimořádných událostí; postupy při vzniku mimořádných událostí na 

střelnici jsou uvedeny v části 7. tohoto Provozního řádu. 

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

další sdělení jsou uvedena v ostatních částech Provozního řádu, zejména v kapitole 3. a 5. 

 

V případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle 

písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru 

balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o 

zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky. 

 

 

Střelnice AVZO Kostelec 

SPRÁVCE 

STŘELNICE 
Libor TOTH 
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 3.  Popis střelnice 

 Střelnice AVZO Kostelec je určena ke kondiční a výcvikové střelbě a střelbě v rámci 

sportovních soutěží, organizovaných provozovatelem. Na střelnici je možné vést střelbu 

z kulových zbraní, malorážek i brokovnic.  

  Střelnice se nachází ve svahu, v prostoru vytěžené pískovny, přibližně 480 metrů od 

severního okraje obce Kostelec u Kyjova, 1200 m od jižního okraje obce Celožnice a 750 m od 

západního okraje obce Moravany. Přístup ke střelnici je zabezpečen částečně zpevněnou polní 

cestou. Střelnice není elektrifikována a není oplocena. Střelnici pro střelbu z dovolených zbraní 

tvoří střelecký prostor se  dvěma střeleckými úseky a týlový prostor (viz Situační nákres 

v příloze 1). 

Střelecký prostor je tvořen: 

 víceúčelovým úsekem S1 s pevnou palebnou čarou šířky 16 m a s 8 střeleckými stanovišti 

pod dřevěným přístřeškem, který je určen k mířené střelbě z místa z krátkých i dlouhých 

kulových zbraní, malorážek, plynových zbraní a brokovnic na pevné terče umístěné ve 

výstřelném prostoru ve vymezené vzdálenosti od pevné palebné čáry 0 m (u plynových 

zbraní 10 – 25 m,  resp. 20, 25 a 50 m u ostatních zbraní – viz kapitola 4). 

 jednoúčelovým úsekem S2 pro praktickou střelbu z místa i za pohybu z krátkých zbraní 

z vymezeného sektoru ve tvaru části mezikruží na pevné terče ve vzdálenosti 10 – 15 m.  

Hlavní směr střelby na úseku S1 je orientován na jihozápad, ve směru podélné osy střelnice 

(směrník je 220
o
). Hlavní směr střelby na úseku S2 je orientován na jih (směrník je 180

o
). 

Týlový prostor na západním okraji střelnice je tvořen prostorem na konci přístupové 

cesty pod zemním valem, dále schody k přístřešku a zadní částí přístřešku za střeleckými 

stanovišti. Tento prostor je při střelbě vyčleněn k volnému pohybu osob a pro diváky. V týlovém 

prostoru se nachází mobilní buňka a dřevěná chata, které jsou určeny pro odpočinek a uložení 

materiálu i technického vybavení. Součástí týlového prostoru je parkoviště pod svahem. 
 

Střelecký prostor je od prostoru týlového oddělen zemním valem a svislou ochrannou 

stěnou z pevných materiálů. Vstup do střeleckého prostoru je možný pouze po schodech z 

týlového prostoru vedoucích do zadní části střeleckého přístřešku (za střelecká stanoviště). 

Střelba je vedena do svahu, na jehož patě je vybudován umělý dřevozemní záchyt střel. Na 

vrcholu svahu je umístěn stožár pro vyvěšení varovného červeného praporu během střelby. Po 

obvodu střelnice jsou umístěny varovné tabule se zákazem vstupu.  

 

Ohrožený prostor střelnice je prostor, do něhož mohou při střelbě dopadnout střely s 

nadlimitní úrovní dopadové kinetické energie, postačující ke zranění nekrytých osob, popř. i 

zvířat nebo poškození majetku. Ohrožený prostor definuje v terénu prostorové nároky střelnice a 

na základě jeho plošného vymezení jsou stanovena nezbytná bezpečnostní omezení při střelbě a 

při zamiřování zbraní v náměru i odměru. Do ohroženého prostoru je během střelby přísný zákaz 

vstupu. Při stanovení ohroženého prostoru nebyly brány v úvahu hrubé chyby a nekázeň střelců 

při střelbě na střeleckých stanovištích. Ohrožený prostor střelnice je přehledný; jeho půdorys je 

zřejmý ze Situačního nákresu uvedeného v příloze 1.  

 

4.  Dovolené zbraně, střelivo a způsoby střelby 

   Na střelnici lze vést střelbu pouze z pevných střeleckých stanovišť z dovolených zbraní, 

dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby.  

Střelba na úseku S1 je dovolena pouze z těchto druhů ručních zbraní: 
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a) krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) do ráže 12 mm, náboji s balistickým 

výkonem (počáteční energií střely) do 600 J; střelba je dovolena pouze vstoje na vzdálenost 

25 a 50 m ze všech střeleckých stanovišť č. 1 až 8;  

b) dlouhých kulových zbraní do ráže 8 mm, náboji s balistickým výkonem do 4000 J; 

střelba je dovolena pouze vleže na vzdálenost 50 m a to jen ze střeleckých stanovišť č. 5 až 

8 v levé části úseku S1;  

c) z malorážek ráže 22, náboji s okrajovým zápalem bez omezení balistického výkonu; 

střelba je dovolena pouze vstoje a vleže na vzdálenost 25 a 50 m, při střelbě na kovový terč 

typu „gong“ je dovolena střelba na vzdálenost 20 m; střelba je dovolena ze všech 

střeleckých stanovišť č. 1 až 8;   

d) plynových zbraní do ráže 6,35 mm (např. vzduchovek, větrovek) bez omezení balistického 

výkonu; střelba je dovolena ze všech střeleckých stanovišť č. 1 až 8; pouze vstoje a vleže na 

vzdálenost 10 - 25 m,  

e) brokovnic do ráže 12x76, náboji s hromadnou střelou, u nichž průměr broků nepřevyšuje 

2,5 mm; střelba je dovolena pouze vstoje na vzdálenost 25 m na pevné papírové terče 

v rámci přípravy na praktickou část zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního 

průkazu; střelba je dovolena pouze z levého střeleckého stanoviště č. 8. 

Na úseku S1 je třeba dodržovat tyto pokyny pro eliminaci výstřelu v nežádoucím směru 

vzhůru a do stran: při střelbě z krátké zbraně, brokovnice a malorážky vstoje musí být nad 

každým střeleckým stanovištěm správně nainstalován horní nastavitelný omezovač náměru podle 

výšky střelce. Při střelbě z dlouhé zbraně (pouze vleže) musí být ústí zbraně vloženo pod spodní 

pevný omezovač náměru. Směr střelby na úseku S1 je rovnoběžný s podélnou osou střelnice. 

Střelba na úseku S2 je dovolena pouze z těchto druhů ručních zbraní: 

a) krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) do ráže 12 mm, náboji s balistickým 

výkonem (počáteční energií střely) do 600 J,  

b) krátkých zbraní ráže 22 a plynových zbraní. 

Na úseku S2 je střelba je dovolena pouze na vzdálenost 10 – 15 m z vymezeného 

prostoru ve tvaru mezikruží; hlavní směr střelby na úseku S1 je odchýlen od podélné osy 

střelnice vlevo o 45
o
. Na úseku S1 může vést střelbu pouze jeden střelec; v případě zkušených 

střelců mohou vést střelbu se souhlasem správce střelnice současně 2 střelci. V případě, že 

střelbu na úseku S2 vede začínající střelec, musí být po celou dobu pod dohledem instruktora. 

Současná střelba na obou úsecích není dovolena. Ve všech případech je na obou 

úsecích dovoleno vést střelbu pouze střelivem dovoleného výrobního provedení na papírové 

terče umístěné v lehkých dřevěných rámech. Střelba na kovové terče typu popper, gong nebo 

na terče umístěné na kovových rámech je dovolena jen v případě, že jsou umístěny u paty svahu, 

tj. ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry úseku S1, a to pouze ze střeleckých stanovišť č. 5 až 8 a 

na úseku S2. Výjimkou je střelba z malorážek na terč typu gong, který je umístěn ve vzdálenosti     

20 m od palebné čáry úseku S1. Na určitý terč může vést střelbu pouze jeden střelec.  

  Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž osa 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.  

 

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 příp. i pozorovatelé a 
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strážní. V případě, že střelbu vede na střelnici menší počet (max. 10) osob, v rámci výcviku, 

může funkce správce, řídícího střelby, instruktora a zdravotníka vykonávat jedna osoba. Při 

větších akcích a soutěžích nelze spojovat v jedné osobě funkci správce střelnice, řídícího střelby 

a zdravotníka.  

5.1  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 deník střelnice i Deník střeleb (vzorový list – viz 

příloha 4) 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. 

5.1.1 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 (viz výše), 

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

to požádá, nahlédnout na střelnici do tohoto Provozního řádu, resp. do výpisu uvedeného 

v příloze 4, 

 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. 

  Dále je správce střelnice povinen: 

a) obecné povinnosti správce  

 organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na zajištění 

střelecké a požární bezpečnosti střelnice, 

 koordinovat střelby se zemědělskými pracemi na pozemcích v ohroženém prostoru 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,  
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 vést Provozní deník střelnice a Deník střeleb a dbát na jeho přesné vyplňování údaji 

odpovídajícími skutečnosti, 

 archivovat nejméně jeden rok od data záznamu vyplněné formuláře v Deníku střeleb se 

jmény, daty narození a podpisy střílejících; 

b) speciální povinnosti aktuálního správce v den střelby 

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

 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, 

 zajistit vyvěšení červeného varovného praporu na stožár na svahu nad střelnicí na viditelném 

místě bezprostředně před zahájením střelby a po skončení střelby jej svěsit,  

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

ukončení střelby (opakovaný přerušovaný 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.), 

 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 Provozního deníku střelnice o průběhu každé střelby, 

 včas požádat na příslušném útvaru policie o vydání nového zbrojního průkazu před 

ukončením platnosti průkazu stávajícího v souladu s § 24 zákona o zbraních. 

5.1.2 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), 
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 vyžádat si od každého střílejícího před zahájením střelby podpis v Deníku střeleb, 

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. 
 

5.2  Řídící střelby 

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

soutěžích plní funkci řídícího střelby rozhodčí. Řídícím střelby může být pouze zletilá osoba, 

která: 

 zná zásady bezpečné manipulace se zbraněmi, 

 zná pravidla střelby příslušných střeleckých disciplin, 

 má zkušenosti z řízení střelby z dovolených zbraní, 

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

  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 !! 

5.2.1 Řídící střelby je povinen: 

 před zahájením střelby: 

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

střelby s důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní, 

 požádat správce střelnice o vydání souhlasu k zahájení střelby, 

 při střelbě: 

 řídit střelbu v souladu s pravidly příslušné střelecké úlohy, 

 napomenout střelce při méně závažném porušení bezpečnostních závad, 

 okamžitě ukončit střelbu u střelce, který hrubě nebo opakovaně porušil bezpečnostní 

zásady, 

 okamžitě zastavit střelbu v případě, že se ve střeleckém nebo ohroženém prostoru objeví 

osoby nebo zvířata.  
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 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: 

 provést u všech střelců prohlídku zbraní, zda jsou vybity, 

 oznámit správci střelnice ukončení střelby. 

5.2.2 Řídící střelby je oprávněn: 

 přezkoušet střílející ze znalostí pravidel bezpečnosti, 

 provádět kontrolu vybavení střelnice, zbraní a používaných druhů střeliva, 

 nepřipustit ke střelbě osoby, 

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

- jejichž schopnosti k bezpečnému použití zbraně jsou sníženy nemocí, požitím alkoholu, 

nebo jiné návykové látky, 

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

střílet. 

Není-li pro konkrétní střelby určen řídící střelby, plní jeho povinnosti a disponuje jeho 

právy správce střelnice. 

 

5.3  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. 

5.4  Zdravotník (lékař) 

Zdravotník, popř. lékař musí být přítomni na střelnici při výcviku ve střelbě, pokud vede 

střelbu na střelnici více než 20 střelců a také při střeleckých soutěžích. 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). 

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 méně významných akcí, kdy není určen zdravotník, přebírá jeho 

povinnosti správce střelnice, který má k dispozici lékárničku, umístěnou v provozním objektu 

střelnice. 
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5.5  Ostatní osoby 

Pro zajištění bezpečnosti provozu střelnice může správce střelnice využít podle situace a 

podle individuální potřeby pozorovatele a strážné k pozorování a střežení ohroženého prostoru. 

Pozorování a střežení ohroženého prostoru střelnice 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 pozorovatelů a strážných, jejich počtech, rozmístění a využití 

rozhoduje správce střelnice. 

 Pozorovatel zabezpečuje v souladu s pokyny správce střelnice pozorování ohroženého 

prostoru střelnice, zejména prostoru nad záchytem střel. Jeho stanoviště je ve střeleckém 

přístřešku nebo na jiném vhodném místě určeném správcem střelnice. Pozorovatel je oprávněn 

okamžitě zastavit střelbu na všech stanovištích v případě zjištění přítomnosti osob nebo zvířat 

v ohroženém prostoru (vydáním povelu „Zastavit střelbu!“). 

Strážný zabezpečuje v souladu s pokyny správce střelnice střežení ohroženého prostoru a 

brání vstupu osob do tohoto prostoru během střelby. Strážný může plnit i funkci pozorovatele. 

Počet strážných a jejich rozmístění musí být voleny tak, aby byly během střelby spolehlivě 

zajištěny přístupové cesty do ohroženého prostoru a tento prostor bylo možné zcela přehlédnout. 

Strážným musí být upřesněny smluvené signály pro zastavení střelby v případě, že při střelbě 

vznikne nenadálé nebezpečí ohrožení zdraví a života osob nebo majetku.  

6.  Bezpečnostní opatření 

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

Provozního řádu (příloha 4), obsahujícím hlavní zásady bezpečného používání zbraní na 

střelnici. Seznámení potvrdí podpisem pod text uvedený v Deníku střeleb před zahájením 

střelby. Přitom uvede datum střelby, své jméno, příjmení a datum narození, popř. číslo zbrojního 

průkazu. Vzor formuláře Potvrzení je uveden v příloze 5. 

 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 
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náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž osa hlavně musí po nabití zbraně být stále 

orientována do směru střelby. 

  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 (rozhodčího) a řídit se při střelbě bezvýhradně jeho pokyny, 

 vést střelbu jen v dovolených směrech, na úseku S1 rovnoběžných s podélnou osou střelnice, 

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

 používat při střelbě účinné chrániče sluchu, příp. i ochranné brýle - při střelbě z brokovnice, 

 mít u sebe na střeleckém stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé položky, 

 v případě selhané při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu min. 

30 s,  

 ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob, 

 okamžitě ukončit střelbu, pokud: 

- dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, 

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

v jejím okolí,  

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

-   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 osa hlavně 

musí být při nabíjení a po nabití zbraně stále orientována do stanoveného směru střelby tak, aby 

nemohlo v žádném případě dojít k výstřelu a letu střely mimo 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, 
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 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 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 jednotnou střelou,  

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

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

disciplíny,  

 vést střelbu, pokud v ohroženém prostoru nachází osoby nebo zvířata, 

 vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, dým, šero, tma); o možnosti vedení a ukončení 

střelby v těchto případech rozhoduje správce střelnice, 

 otáčet se na střeleckém 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, 

 vést střelbu jednou osamocenou osobou (bez přítomnosti jiné zletilé osoby na střelnici, 

způsobilé k právním úkonům).  

K dosažení požadovaného stupně bezpečnosti provozu střelnice přispívá kromě vyvěšení 

červeného varovného praporu a instalace varovných tabulí na hranici ohroženého prostoru 

(viz situační nákres v příloze č. 1) dále informování občanů obce Kostelec o konání střelby na 

střelnici (např. na nástěnce - vývěsní tabuli obecního úřadu), použití sirény nebo jiného 

smluveného akustického signálu pro zahájení střelby a její ukončení. Zvýšení bezpečnosti při 

použití střelnice lze dosáhnout rozmístěním pozorovatelů a strážných, jejichž úkolem je 

zabránit přístupu osob do ohroženého prostoru během konání střelby. O nutnosti využití a 

rozmístění pozorovatelů a strážných rozhoduje správce střelnice v závislosti na charakteru 

střelby a přehlednosti ohroženého prostoru. Ruční hasicí přístroj a lékárnička pro poskytnutí 

první pomoci jsou v době střelby umístěny v týlovém prostoru střelnice. 
 

7.  Postup při vzniku mimořádné události 

Mimořádnou událostí na střelnici je 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. 

 



                       14 

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 Provozním deníku 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 při vyšetřování úrazu, 

 provést zápis o MU do Provozního deníku střelnice. 
 

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 

nenalezne, přivolat orgány Policie ČR a být jim nápomocen při vyšetřování. Do příchodu policie 

nedovolit nikomu z přítomných odejít z prostoru střelnice. 
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8.  Závěrečná ustanovení 

  Provozní řád střelnice AVZO Kostelec byl schválen provozovatelem střelnice dne 30. 5. 

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 AVZO Kostelec  

 

1. Provozní řád se Situačním nákresem střelnice a ostatními povinnými náležitostmi 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. 

 

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

formou jako číslované přílohy ověřené znalcem v oboru balistika v souladu s kapitolou 2. 

 

3. Za předpokladu využívání střelnice AVZO Kostelec 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 31. května 2015 

                            kulaté razítko 

 

 

 

Doc. Ing. Jan KOMENDA, CSc. 

                                           Spodní 12/46, 625 00 BRNO 25 

                           znalec v oboru 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 17.7.1997, č.j. M-591/97 pro základní obor střelivo a výbušniny se 

specializací munice, balistika a střelnice. 

 Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 87/14 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů 

účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č. P 187. 
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Příloha 1 

Situační nákres  

 Střelnice AVZO Kostelec 

(měřítko 1 : 600) 

 

 

Legenda k situačnímu nákresu: 

S1 – střelecký prostor (střelba z místa), 

S2 – střel. prostor (střelba za pohybu), 

T – týlový prostor, 

OP – ohrožený prostor, 

      – varovné tabule se zákazem vstupu, 

P – varovný červený prapor, 

HS1 – hlavní směr střelby na úseku S1, 

HS2 – hlavní směr střelby na úseku S2, 

1 – střelecký přístřešek s 8 pal. stanovišti, 

2 – záchyt střel, 

3 – zemní boční val, 

4 – provozní budova, 

5 – sklad, 

C – přístupová cesta ke střelnici, 

B – brána k uzavření bočního vstupu do S1,  

N –  severní směr. 
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Příloha 2 

 

Letecký pohled na 

 Střelnici AVZO Kostelec 

(měřítko 1 : 600) 

 

  

 

Pozn.:  

1. žlutou čarou je ohraničen střelecký prostor střelnice s oběma úseky. 

2. červenou šipkou je vyznačen směr střelby na úseku S1 – rovnoběžně s podélnou osou 

střelnice. 

 



                       20 

Příloha 3 

 

Letecký snímek okolí  

 Střelnice AVZO Kostelec 

(měřítko 1 : 7150) měř. správně 

 

 

Legenda :  S – prostor střelnice, K – severní okraj obce Kostelec 

  

 

     

S 

K 
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 Příloha 4 

Výpis z 

Provozního řádu střelnice AVZO Kostelec 
 

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 Deníku střeleb 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, 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, 
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 vést střelbu jen v dovolených směrech, na úseku S1 rovnoběžných s podélnou osou 

střelnice,  

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

 používat při střelbě účinné chrániče sluchu a při střelbě z brokovnice i ochranné brýle, 

 mít u sebe na střeleckém stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé položky, 

 v případě selhané při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu 

min. 30 s,  

 ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob, 

 okamžitě ukončit střelbu, pokud: 

- dojde k poruše nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, 

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

jejím okolí, 

- se v ohroženém prostoru střelnice objeví lidé nebo zvířata, 

- 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. 

 

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 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 jednotnou střelou, nebo náboji s hromadnou střelou s broky 

o průměru větším než 2,5 mm,  

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

disciplíny,  

 vést střelbu, pokud v ohroženém prostoru za palebnou čarou nachází osoby nebo zvířata, 

 vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, dým, šero, tma); o možnosti vedení a ukončení 

střelby v těchto případech rozhoduje správce střelnice, 
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 otáčet se na střeleckém 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, 

 vést střelbu jednou osamocenou osobou (bez přítomnosti jiné zletilé osoby na střelnici, 

způsobilé k právním úkonům).  

 

Dovolené zbraně, střelivo a způsoby střelby 

Na střelnici lze vést střelbu pouze z vymezených střeleckých stanovišť z dovolených 

zbraní, dovoleným střelivem a dovolenými způsoby střelby.  

Střelba na úseku S1 je dovolena pouze z těchto druhů ručních zbraní: 

a) krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) do ráže 12 mm, náboji s balistickým 

výkonem (počáteční energií střely) do 600 J; střelba je dovolena pouze vstoje na vzdálenost 

25 a 50 m ze všech střeleckých stanovišť č. 1 až 8;  

b) dlouhých kulových zbraní do ráže 8 mm, náboji s balistickým výkonem do 4000 J; 

střelba je dovolena pouze vleže na vzdálenost 50 m a to jen ze střeleckých stanovišť č. 5 až 

8 v levé části úseku A;  

c) z malorážek ráže 22, náboji s okrajovým zápalem bez omezení balistického výkonu; 

střelba je dovolena pouze vstoje a vleže na vzdálenost 25 a 50 m, při střelbě na kovový terč 

typu „gong“ je dovolena střelba na vzdálenost 20 m; střelba je dovolena ze všech 

střeleckých stanovišť č. 1 až 8;   

d) plynových zbraní do ráže 6,35 mm (např. vzduchovek, větrovek) bez omezení balistického 

výkonu; střelba je dovolena ze všech střeleckých stanovišť č. 1 až 8, pouze vstoje a vleže na 

vzdálenost 10 - 25 m,  

e) brokovnic do ráže 12x76, náboji s hromadnou střelou, u nichž průměr broků nepřevyšuje 

2,5 mm; střelba je dovolena pouze vstoje na vzdálenost 25 m na pevné papírové terče 

v rámci přípravy na praktickou část zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního 

průkazu; střelba je dovolena pouze z levého střeleckého stanoviště č. 8. 

Na úseku S1 je třeba dodržovat tyto pokyny pro eliminaci výstřelu v nežádoucím směru 

vzhůru a do stran: při střelbě z krátké zbraně, brokovnice a malorážky vstoje musí být nad 

každým střeleckým stanovištěm správně nainstalován horní nastavitelný omezovač náměru podle 

výšky střelce. Při střelbě z dlouhé zbraně (pouze vleže) musí být ústí zbraně vloženo pod spodní 

pevný omezovač náměru; směr střelby na úseku S1 je rovnoběžný s podélnou osou střelnice. 

Střelba na úseku S2 je dovolena pouze z těchto druhů ručních zbraní: 

c) krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) do ráže 12 mm, náboji s balistickým 

výkonem (počáteční energií střely) do 600 J,  

d) krátkých zbraní ráže 22 a plynových zbraní. 

Na úseku S2 je střelba je dovolena z místa nebo za pohybu pouze na vzdálenost 10 - 15 

m z vymezeného prostoru ve tvaru mezikruží; směr střelby na úseku S2 je odchýlen od podélné 

osy střelnice vlevo o 45
o
. Na úseku S2 může vést střelbu pouze jeden střelec; v případě 

zkušených střelců mohou vést střelbu se souhlasem správce střelnice současně 2 střelci. 

V případě, že střelbu na úseku S2 vede začínající střelec, musí být po celou dobu pod dohledem 

instruktora. 
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Současná střelba na obou úsecích není dovolena. Ve všech případech je na obou 

úsecích dovoleno vést střelbu pouze střelivem dovoleného výrobního provedení na papírové 

terče umístěné v lehkých dřevěných rámech. Střelba na kovové terče typu popper, gong nebo 

na terče umístěné na kovových rámech je dovolena jen v případě, že jsou umístěny u paty svahu, 

tj. ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry úseku S1, a to pouze ze střeleckých stanovišť č. 5 až 8 a 

na úseku S2. Výjimkou je střelba z malorážek na terč typu gong, který je umístěn ve vzdálenosti 

20 m od palebné čáry úseku S1. Na určitý terč může vést střelbu pouze jeden střelec.  

  Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž osa 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.  

            

                         Důležité údaje     
  

  Tísňová volání (TV)   Hasiči     150 

      Záchranná služba  155 

      Policie ČR      158 

      Jednotné číslo TV  112 
                                                             

  Nejbližší zdravotnické zařízení – Nemocnice Kyjov,  

          tel. 518 601 176.                                                           

  Nejbližší útvar Policie ČR – OO Kyjov, tel. 974 633 500.            
  

  Nejbližší hasičský sbor – HZS Kyjov, tel. 724 159 368. 
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Příloha 5 

P o t v r z e n í 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s výpisem z Provozního řádu Střelnice AVZO Kostelec, v 

němž jsou uvedena bezpečnostní opatření a pravidla vedení střelby. Zavazuji se uvedená 

pravidla dodržovat a jsem si vědom případných následků jejich vědomého či neúmyslného 

porušení. 

 

Datum Jméno, příjmení 
Datum 

narození 

Číslo zbroj. 

průkazu 
Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


