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I

pohybovat se při

střelbě

V prostoru střeleckých stanovišť všem osobám S
výjimkou střelců,

řídícího střelby a instruktora,
I
I
I
I

manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji
jíst,

pít

vést střelbu bez použití účinných
atestovaných chráničů sluchu a ochranných brýlí,
vést střelbu 'in 'mi střeln 'mi zbraněmi

I

vést střelbu zbraněmi

I

vést střelbu

kromě dovolených,

poškozenými nebo Vadnými,
V zakázaných směrech V rozporu S obecnými
pravidly

disciplíny,
I

mimo vymezená Střelecká stanoviště,

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

střelby příslušné

otáčet se na střeleckém stanovišti S nabitou
zbraní,
mířit se zbraní do zakázaných prostorů.

I

Je zakázána střelba jednou osamocenóu
osobou bez přítomnosti min. jedné další
osoby způsobilé k právním úkonům V prostoru
střelnice. Střelbu osamoceného střelce správce Střelnice může ve výjimečných a
odůvodněných případech a za jasně vymezených
podmínek povolit osoba odpovědná V AVA a.s. za
provoz střelnice. Dále je zakázána střelba
za snížené viditelnosti (za soumraku, ve
tmě, vmlze, vzadýmeném prostoru) S Výjimkou
případů uvedených V části 4.3.

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.

7.1

Obecné zásady

Za

likvidaci následků vzniklé

mimořádné události (dále jen MU) odpovídá správce
V přímé souvislosti S vedením střelby, i řídící
střelby. Každá
musí být vyšetřena, zapsána V Provozním deníku
střelnice a hlášena provozovateli

střelnice; u_

MU

MU,

Střelnice, který je

7.2

která vznikla

povinen přijmout taková opatření, aby bylo vyloučeno
její opakování.

Zranění

V případě zranění, které Vzniklo V souvislosti S vedením
střelby (např. střelné
poranění, poranění při havárii Zbraně, poranění
při nesprávné manipulaci nebo držení
zbraně
apod.), je řídící střelby nebo správce střelnice
povinen:
I

okamžitě zastavit

I

ve spolupráci

střelbu,

S ostatními osobami, popř.
přivolaným zdravotníkem (lékařem) zabezpečit
poskytnutí první pomoci S důrazem na zachování
základních životních ﬁınkcí, přivolat
Záchrannou službu (tel. 155) je-li to nutné,
příp. odsunout lehce zraněného
do
zdravotnického zařízení.
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V

vr

v

v
v ı
'I
pripade vzniku strelneho
ıv v-v/
poranenı nebo jineho vaznejsıho
poranění je správce
Střelnice dále povinen:
I

I

I

I

zabránit

I

zajistit zbraň,

I

vyrozumět orgány Policie ČR, telefon 158
a být jim nápomocen při vyšetřování
úrazu,
provést zápis O
do Provozního deníku střelnice.

I

odchodu všech přítonmých ze

střelnice a zajistit

kterou bylo poranění způsobeno,

svědky události,

MU

Požár

7.3

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

správcem

střelbu a vyhlásí

V Součimiosti se

poplach a přivolá HZS provozovatele.
Správce střelnice Spolu S
řídícím střelby organizuje Vynášení
zbraní a střeliva Z hořícího prostoru a
jejich zabezpečení
proti ztrátě, odcizení a zneužití.
střelnice požární

Správce Střelnice organizuje do příjezdu
HZS podle možností hašení požáru Většího
rozsahu za pomoci Všech dospělých
osob, přítomných V prostoru Střelnice,
všemi dostupnými

prostředky.
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
Všechna
nezbytná opatření pro její nalezení. Při
zjištění ztráty zbraně podléhající
registraci, nebo
služební zbraně 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.

8.

Závěrečná ustanovení

Provozní řád Sportovní Střelnice Aero
Vodochody 50 byl schválen provozovatelem
dne 20. října 2017 jako závazný dokument
pro všechny osoby vstupující na střelnici.
Tímto dnem je současně ukončena
platnost Provozního řádu vydaného V roce
2016.

m

střelnice

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 í jinými předpisy,
bezpečností na střelnici a byly schváleny
balistíka (V souladu S

posledním

odst. kapitoly 2).

Provozní řád je pořízen ve třech
výtiscích.
Výtisk

číslo: 1 je

určen pro Policii ČR,

2 je určen pro provozovatele
Střelnice,

znalcem V oboru

3 je určen pro znalce
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Výpis Z Provozního radu
Sportovní střelnice
1.

AERO Vodochody 50 m

Bezpečnostní opatření

Každý

střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit S tímto výpisem Z
Provozního řádu, obsahujícím hlavní zásady bezpečného používání zbraní a organizace
provozu na střelnici. Seznámení S výpisem potvrdí střílející podpisem V Provozním
deníku Střelnice u správce Střelnice vždy před zahájením střelby.

V

době vedení střelby je vstup do prostoru Střelnice povolen jen se souhlasem Správce
Není možný vstup osob, které jeví Známky požití alkoholu nebo jiných
návykových látek, a to i v případě, že nehodlají vést na střelnici střelbu.
střelnice.

Ostatní osoby přítomné

na

střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinny se
zdržovat ve vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je
přísně zakázáno vstupovat během střelby do zakázaných prostorů.

na střelnici a ze
musí být zbraň ve

Při přepravě zbraně

střelnice a při

Střelecká stanoviště

stavu, vylučujícím

pohybu

se zbraní

na

střelnici

mimo

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
musí po nabití zbraně stále směřovat do směru střelby.
Každý, kdo v prostoru
zejména:
I
I

Střelnice drží

stanovišti,

přičemž

ústí

hlavně

palnou zbraň, nebo Z ní vede střelbu, je povinen

dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,
zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části a střelivo proti zneužití, ztrátě a

odcizení,
I

znát řídícího střelby a řídit Se bezvýhradně jeho pokyny,

I

vést střelbu jen v dovolených směrech, které jsou v souladu S bezpečnostními
zásadami, a při střelbě si počínat tak, aby byl spolehlivě vyloučen zásah kterékoliv
části střelnice kromě cílové plochy,

I

používat při střelbě účinné atestované chrániče sluchu a ochrarmé brýle, dále oděv a
obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu,

I

v ří adě Selhané ři odP álení zbraně mířit do terčového
zaveru dodržet čekací dobu min. 30 s,

I

okamžitě ukončit střelbu, pokud:

rostoru a

-

dojde k poruše nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,

-

dojde ke zranění v souvislosti
nebo jejím okolí,

S

vedením

střelby

řed otevřením

nebo k požáru v prostoru

střelnice

-ii
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-

je řídícím střelby

nebo správcem

střelnice

vydán povel k zastavení

I

ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob,

I

po ukončení

I

provádět rozebírání a

střelby provést ihned yybití a kontrolu zbraně,
čistění, popř.

opravy zbraní jen ve vyhrazeném prostoru.

Dovolené zbraně.,

2.

střelby,

střelivo a

způsobv střelby

Obecně

Na

m

AERO Vodochody 50 je dovoleno vést střelbu pouze Z
dovolených zbraní, dovoleným Střelivem a dovolenými způsoby střelby.
Sportovní

střelnici

AERO

Oprávnění ke střelbě na Sportovní střelnici
Vodochody 50
individuálně V závislosti na střelišti, druhu použité zbraně a střeliva
stupni vycvičenostì střelce (SVS) a jeho statutu (civilní střelec
nebo

nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru

sil

Na

střelnici je třeba

m jsou Speciﬁkovány
i

terči

a zejména pak

příslušník ozbrojených

Státu

- dále jen příslušník OS).

dodržovat opatření pro Zajištění vnitřní

i

vnější bezpečnosti Střelnice,

zejména kategorického vyloučení výstřelu v nežádoucím směru vzhůru a do
Při

na

střelbě

má

každý

stran.

Speciﬁcká oprávnění podle stupně své
vycvičenostì při manipulaci a střelbě Z dovolených zbraní a individuálních
střeleckých
dovedností. Na střelnici jsou Střelci podle výše uvedených kritérií rozděleni do
dvou tříd

na
0

0

střelnici

střelec

střelce:

třídy 2

nezkušené střelce bez základních střeleckých dovedností a
bezpečně zvládají střelbu Z místa na střelišti č.l ze základní palebné čáry
pod přístřeškem, vybranými dovolenými zbraněmi a Střelivem;
-

začínající,

návyků,

kteří

třídy 1

-

pokročilé, vycvičené. zkušené střelce, kteří bezpečně zvládají střelbu na
obou střelištích č. l i 2 z místa i za pohybu se všemi dovolenými zbraněmi a
Střelivem,

ve všech dovolených polohách.

Pojem „bezpečně zvládá střelbu“ znamená, že

střelec zná a V praxi při střelbě aplikuje
základní bezpečnostní zásady a principy pro bezpečnou manipulaci se
střelnými zbraněmi
a Střelivem při jejich přípravě ke střelbě, vlastní střelbě i po ukončení
střelby.

Každý

musí být bez ohledu na Svoji třídu, S přihlédnutím k omezením uvedeným
výše, schopen vést za všech okolností střelbu ze všech dovolených zbraní,
dovoleným
Střelivem a dovolenými způsoby střelby tak, aby bylo vyloučeno
ohrožení osob a majetku
uvnitř i vně střelnice. Zejména musí být zajištěno,
aby vystřelené Střely neopustily
vymezený ohrožený prostor střelnice.
Střelec

Podle charakteru střelby a stupně vycvičenostì střelce rozhoduje Správce
Střelnice o použití
omezovačů náměru a odměru (clon, odměrových a náměrových latí) i nad
rámec
uvedených podmínek. Před zahájením střelby ostrými náboji musí být u začínajících
střelců třídy 2 proveden nácvik střelby Se školními náboji
nebo cvičnými náboji bez
Střely. Povinnosti každého střelce je seznámit se před
zahájením střelby se

svými
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oprávněnímì ke
dodržovat.

střelbě, odpovídajícími jeho třídě a

během

střelby je bezpodmínečně

Dovolené zbraně a střelivo

Na

střelnici je

Střelivemz
a)
0
0
0
0

dovolena střelba pouze Z těchto druhů ručních palných zbraní a tímto

nezkušený střelec třídv 2:
Z krátkých kulových zbraní (pistolí a revolveıů) do ráže
9
výkonem (počáteční energií Střely) do 600 J,
začínající.

0

0
0

2,5

Í

pokročilý, zkušený střelec třídv 1:
Z krátkých kulových zbraní (pistolí a revolverů) bez
omezení
S balistickým výkonem (počáteční energií
Střely) do 1000 J,

ráže,

náboji

Z malorážek náboji ráže 22 S okrajovým zápalem, náboji S olověnou
Střelou,
Z dlouhých kulových zbraní (jednoranných a

balistickým

výkonem

(počáteční energií Střely)

Ze samonabíjecích pušek

do ráže 7,62

do 3500 J,
Z brokovnic max. ráže 12, náboji

mm,
0

balistickým

S okrajovým zápalem, náboji S olověnou Střelou,
dlouhých kulových zbraní (jednoranných a opakovacích) do ráže 7,62
mm,
S balistickým výkonem (počáteční energií
Střely) do 3500 J,
Z brokovnic max. ráže 12, náboji S hromadnou střelou S
broky o max. průměru

Střely)

0

S

Z

S

0

náboji

Z malorážek náboji ráže 22

mm.
b)

mm,

S

mm,

S

opakovacích) do ráže 9,3
do 6000 J,

balistickým

hromadnou

výkonem

střelou S

mm,

(počáteční energií

broky o max. průměru 6

Z historických krátkých i dlouhých ručních zbraní a jejich
replik, bez omezení ráže,
nabíjených ústím hlavně černým prachem a olověnou Sférickou nebo ogivální
střelou,

Při střelbě příslušníků

ozbrojených bezpečnostních sborů Státu (Policie ČR, Vězeňská
ČR a Celní Správa ČR) a příslušníků AČR, pokud jsou Zařazení do třídy l, je dále
dovoleno vést střelbu Z těchto druhů ručních Střelných zbraní a Střelivem:
Služba

0

Ze samopalů (zbraní konstruovaných ke střelbě pistolovými
náboji) ráže do 9

jednotlivými ranami,
0

Z automatických pušek do ráže 7,62
Střely)

0

do 3500

J,

0

Ke

S

pouze jednotlivými ranami,

Z brokovnic náboji
velikosti broků,

mm,

S

balistickým

jednotnou střelou a náboji

Z palných a plynových zbraní do ráže 40

s

výkonem

hromadnou

mm

(počáteční energií

Střelou bez

omezení

mm neletálním Střelivem.

střelbě na všech úsecích je civilnímu Střelci dovoleno
používat pouze střelivo dovoleného
výrobního provedení. Příslušník OS může používat ke střelbě i střelivo služební, S
výjimkou
nábojů se střelami průboj nými, zápalnými a Výbušnými.
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Dovolené způsoby

střelby;

Dovolené způsoby střelby na
Sportovní střelnici AERO Vodochody
50 m jsou
speciﬁkovány individuálně v Závislosti na
stupni vyevičeností střelce a jeho
statutu (civilní
Střelec nebo příslušník
OS).

Střelec začínající, nezkušený
(třídv 2), bez základních Střeleckých
dovedností, je
oprávněn vést střelbu pouze na střelišti
č.l ze základní palebné
čáry (dále jen ZPČ) pod
střeleckým přístřeškem S horní clonou
omezující sektor výstřelu. Střelba je
dovolena pouze
vstoje, při střelbě Z dlouhých
zbraní i vsedě.
tohoto střelce musí být při střelbě
Z dlouhých zbraní vždy použit
omezovač náměru zbraně.

U

Střelec pokročilý,

zkušený (třídv 1), S prokazatelnými
střeleckými dovednostmi, je
oprávněn vést střelbu jak ze střeliště
č.1 ze`ZPČ pod střeleckým
přístřeškem, tak ze
střeliště č. 2, tedy zvolné
plochy pod střeleckým přístřeškem. Střelba
ze střeliště č.l je
dovolena pouze vstoje, nebo vsedě,
Střelba ze Střeliště č.2 je dovolena
Z místa i za pohybu,
vstoje, vkleče, vsedě nebo vleže.
Pokročilý střelec -

příslušník OS může vést dále střelbu i
ze stojícího vozidla. Střelba
zjedoucího vozidla je příslušníku OS
dovolena pouze
v případě, že vozidlo není vzdáleno
od čela pískového záchytu více než 10
m.

Střelba je dovolena

pouze jeden

pouze na pevné, nepohybující se terče. Na
určitý terč může vést střelbu
střelec, přičemž záměrná musí
být rovnoběžná S podélnou osou střelnice
(platí

pro střelbu Z vozidla). Při střelbě
příslušníků
Současně až 3 Střelci vedle sebe.
i

OS mohou

vést střelbu na

střelišti

č.2

Ve všech případech je dovoleno

vést střelbu pouze na správcem
schválené terče, u nichž je
stanovený ohrožený prostor Střelnice.
Takovými terči jsou
Zejm. terče papírové, umístěné
v lehkých dřevěných rámech.
Tyto
terče se umísťují na
terčové linii od 10 do 50
od ZPČ. Dálku střelby není možné u
začínajícího střelce
upravovat jeho přemístěním k terči
mimo základní palebnou čáru. Minimální /
maximální
dálka střelby na papírové terče je
tedy 10 / 50 m.

vyloučen odraz

střely

mimo

m

Střelba na kovové terče
typu popper, gong, ﬁgura
rámech je dovolena pouze v případě,

terčové

m

nebo na

terče umístěné

na kovových

že jsou umístěny v úrovni podélné
osy střelnice na
od ZPČ, tj. max. 10
od čela pískového Záchytu.

ve vzdálenosti 40 - 50
Minimální / maximální dálka střelby na
kovové terče je 10 / 50 m.
linii

m

Na střelnici je zakázána střelba:
I

I
I

I

V případě, že nejsou splněny
podminky bezpečnosti,
ze zbraní V nevyhovujícím
technickém stavu,
na jiné předměty než standardní
terče nebo terčové situace, od
nichž by mohlo dojít
k odrazu střely do nežádoucích
směrů,
V ostatních případech, kdy nejsou
objektivně nebo podle rozhodnutí správce
střelnice
splněny Záruky bezpečné střelby.

Nošení zbraní a Střelba Z nich je
zakázána osobám, jejichž schopnosti jsou
Sníženy nemocí
nebo použitím léků, alkoholu či
návykové látky. Dále je zakázáno:
I před
střelbou nebo během střelby
podávat na střelnici

I

vstupovat do zakázaných prostorů,

alkoholické nápoje,

/
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pohybovat se

při střelbě

v prostoru střeleckých stanovišť všem osobám

S

výjimkou

mimo vymezená

Střelecká

střelců, řídícího střelby a instruktora,

manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji
Stanoviště,
jíst,

pít

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

vést střelbu bez použití účinných atestovaných

a ochranných bıýlí,

vést střelbu zbraněmi poškozenými nebo vadnými,

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

vést střelbu
'ˇ

otacet Se

mimo Wmezenou palebnou

na Střeleckém

mířit se zbraní

stanovišti S nabitou zbraní,
_

do zakázaných prostorů.

M

Důležité údaje
› Důležitá tel. čísla

HZS AERO
Zdravotní služba AERO
Nejhıižši útvar PČR
P Tísňová volání
150
Hasiči
Záchranná služba 155
158
Pøıiøie ČR
112
JČTV

4
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*

9,1

Ustanovení správci střelnice
Sportovní Střelnice
Poř. číslo
1

2
3

4
5

6
7
8

10
11

12
17

22

Jméno a příjmení

AERO Vodochody 50 m
Datum narození

Telefon

l

I
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VI

VV

Znalecké overení Provozního radu
Sportovní Střelnice AERO Vodochody 50
/

1.

Provozní řád po změně Doplňkem č. 4 je V souladu S ustanoveními zákona
č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a Střelivu, vyhl. č. 221/2017 Sb. i

obecnými požadavky na zajištění bezpečnosti

2.

m

při střelbě.

Všechny zásadní změny a doplnění Provozního řádu mohou být provedeny
v souladu S vyhl. č. 221/2017 Sb. pouze písemnou formou jako číslované
přílohy ověřené Znalcem v oboru balistika, v souladu S kapitolou č.2
Provozního řádu.

3.

Za předpokladu využívání

všemi účastníky V souladu S Provozním řádem, 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 zajisteno
bezpečné používání zbraní a střeliva na střelnici.
Střelnice

V Brně 18. 6. 2019
kulaté razítko

Znalec V oboru střelivo a výbušniny
Specializace munice, balistika a střelnice
tel.:

e-mail:

Znalecká

dologˇka:

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, balistíka a střelnice.
4.
Znalecký ú/con je zapsán pod poř. číslem 237/19 znaleckého deníku. Znalečne' a náhradu
nákladů účtujı' podle přıpojené likvidace na základě faktury č. 25/19.

Q

_

Ă

M

ł

V

T"

_K.

,

/

B43 - Laboratoře

ııìıııı-7
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