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Úvodní ustanovení 

Tento Provozní řád střelnice SSK Semily je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru 
střelnice. Všechny osoby zdržující se v prostoru střelnice jsou povinny se s tímto Provozním řádem seznámit 
a dodržovat jej. 

a. Provozovatel střelnice 

a.1.1. Provozovatelem střelnice je Český střelecký svaz, z.s., Sportovně střelecký klub Semily, p.s., Pod Var-
tou 50, 513 01 Semily, IČ 49296051. 

b. Místo střelnice, vlastnické vztahy 

b.1. Vnější vztahy 

b.1.1. Střelnice se nachází na jihovýchodním okraji města Semily, na pozemcích parcelní čísla 4060/1, 
4060/2, 4059/2 a 4059/1 k.ú. Semily, okres Semily. 

b.1.2. Celková plocha pozemků, na nichž je zřízena střelnice a její týlová zařízení, je 2800 m2. 

b.1.3. Přístup a příjezd ke střelnici je po místních komunikacích. Před vstupem do střelnice je plocha pro 
parkování vozidel. 

b.1.4. Areál střelnice je oplocen a v mimoprovozní době střelnice se uzavírá. 

b.1.5. Směrem střelby je osa střelnice orientována přibližně na východojihovýchod, v azimutu 1250. 

b.1.6. Nadmořská výška střelnice je 322 m. 

b.1.7. Celková plocha pozemku, na němž je zřízena střelnice, je 0,27 ha. 

b.2. Majetkoprávní vztahy 

b.2.1. Vlastníkem pozemku p.č. 4059/2 a 4059/1 katastrální území Semily [747246] je Sportovně Střelecký 
Klub Semily, p.s., Pod Vartou 50, 51301 Semily. 

b.2.2. Vlastníkem pozemků p.č. 4060/1 a 4060/2 katastrální území Semily [747246] je AVZO TSČ ČR I.ZO 
Semily, p.s., Pod Vartou 50, 51301 Semily. 

b.2.3. .Majitelem zařízení střelnice je AVZO TSČ ČR I.ZO Semily, p.s. 

c. Druh a určení střelnice 

c.1.1. Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice pro krátké a dlouhé ruční palné zbraně. 

c.1.2. Ve smyslu ČSN 39 5401 je střelnice zařazena do kategorie A, třídy 2, skupiny K/H. 

c.1.3. Střelnice je ve smyslu § 52 odst. (3) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění používána 
k podnikatelským účelům. 

d. Vstup na střelnici 

d.1.1. Na střelnici za účelem provozování střelby mají osoby přístup pouze na základě souhlasu správce 
střelnice. 

d.1.2. Střelnice je určena pro potřebu členů SSK Semily a jejich hostů, pro účastníky soutěží, které tento 
klub pořádá a dále k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k výcviku ozbrojených složek. 

d.1.3. Střelnice je přístupná veřejnosti, má vyhrazenu dobu pro veřejnost. 

d.1.4. Před vstupem na střeliště jsou střelci povinni na požádání správce střelnice prokázat svoji totožnost a 
předložit příslušné doklady opravňující k držení zbraně. 
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d.1.5. Na střelnici nemají přístup osoby jevící známky vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek. Ze 
střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici. 

d.1.6. Každý návštěvník střelnice je povinen na střelnici udržovat pořádek. Při úmyslném poškození zařízení 
střelnice je povinen uhradit vzniklou škodu. 

d.1.7. Provozovatel neručí za předměty ponechané na střelnici. 

d.2. Komerční provoz 

d.2.1. Ceny za použití střelnice jsou stanoveny jako smluvní. 

d.2.2. Členové AVZO TSČ 1. ZO Semily a SSK Semily platí poplatky za používání střelnice na základě 
rozhodnutí výboru AVZO TSČ 1. ZO Semily a SSK Semily. 

d.2.3. Ostatní sportovní střelci, individuální návštěvníci a střelecké kluby mohou používat zařízení střelecké-
ho areálu na základě smlouvy s SSK Semily. 

d.2.4. Zapůjčení nebo pronájem střelnice právnické osobě se uzavírá smlouvou s provozovatelem střelnice, 
jehož zastupuje správce střelnice. 

d.2.5. Správce střelnice může odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice kterékoliv fyzické i právnické 
osobě bez udání důvodu. 

d.2.6. Návštěvník, který vlastní platný zbrojní průkaz, musí před střelbou absolvovat proškolení z bezpeč-
nosti při střelbě a musí se v potřebném rozsahu seznámit s Provozním řádem střelnice. Absolvování té-
to instruktáže potvrdí podpisem v provozním deníku střelnice. 

d.2.7. Návštěvník bez platného zbrojního průkazu musí při každé své návštěvě absolvovat proškolení z bez-
pečnosti při střelbě a být poučen o manipulaci a ovládání zbraně. Toto proškolení potvrdí podpisem 
v provozním deníku střelnice. Po zaplacení stanovených poplatků smí střílet pouze pod přímým vede-
ním instruktora. Funkci instruktorů smějí vykonávat pouze osoby splňující požadavky na výkon funk-
ce řídícího střelby. 

d.2.8. Výbor SSK Semily vydává na stanovené období, zpravidla na běžný kalendářní rok, ekonomické 
podmínky - ceník služeb, z kterého jsou zřejmé ceny za použití střelnice pro všechny kategorie ná-
vštěvníků a uživatelů 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. Provoz na střelnici je celoroční, celotýdenní, v letních měsících 8.00 - 19.00 hod., v zimních měsících 
9.00 - 16.00 hod., vždy za denní viditelnosti. 

f.1.2. Pro veřejnost je střelnice otevřena pravidelně v období od 1. března do 30. listopadu vždy první úterý 
v měsíci 14.00 hod. - 17.00 hod., nepravidelně v sobotu  v termínech určených výborem klubu  v ob-
dobí od 1. března do 30. listopadu. 

f.2. Pravidla evidence osob využívajících střelnici 

f.2.1. Správce střelnice vede provozní deník střelnice, která 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.2.2. U hromadných akcí se lze v zápise odvolat na přiloženou prezenční listinu. 



Provozní řád střelnice SSK Semily 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

strana - 5/11 - 

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. Správce střelnice disponuje pověřením k jednání s příslušnými oprávněnými orgány a s ostatními 
právnickými a fyzickými osobami ve věcech provozu střelnice. 

g.2. Vzor označení správce střelnice 

 

 

 

 

 

 

 

g.2.1. Při výkonu funkce je správce střelnice povinen být na střelnici a nosit viditelně označení správce střel-
nice – jmenovku umístěnou na přední vrchní straně oděvu. 

h. Oprávnění a povinnosti 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, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis a za aktualizaci obsaženého materiá-
lu podle uvedených expiračních lhůt. 

h.2. Správce střelnice 

h.2.1. Správce střelnice je ze zákona osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. O ustanovení do funkce 
správce střelnice rozhoduje výbor SSK Semily. Jemu jsou ustanovení správci střelnice odpovědni za 
svoji činnost. 

h.2.2. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice a za kontrolu jejího technického stavu v plném rozsahu 
platných předpisů a tohoto Provozního řádu. 

h.2.3. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem 

STŘELNICE SSK SEMILY 
 

SPRÁVCE STŘELNICE 
 

Jméno Příjmení 
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č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

h.2.4. Povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění a dále: 

h.2.4.1. Jsou u něho uloženy klíče od střelnice a jejích objektů. 

h.2.4.2. Vede provozní deník střelnice. 

h.2.4.3. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu. Provádí běžnou údržbu střelnice a drobné 
opravy jejího zařízení. 

h.2.4.4. Zodpovídá za organizaci ekologické likvidace odpadů. 

h.2.4.5. Správci střelnice jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny oso-
by na střelnici a to včetně diváků a ostatních přítomných osob. 

h.2.4.6. Při střelbách je povinen jmenovat řídícího střelby, pokud tuto funkci nevykonává sám a zodpovídá 
za jeho seznámení s Provozním řádem střelnice. Vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho 
činnosti na střelnici. 

h.2.4.7. Dbá na to, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v místě pro ně určeném. 

h.2.4.8. Má právo kontroly zbraní a střeliva, které mají být na střelnici používány. 

h.2.4.9. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu, 
zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. 

h.2.4.10. Stejně tak má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a střelivo, o nichž se domnívá, že neodpovídají 
podmínkám zákona nebo nejsou bezpečné. 

h.2.4.11. V případě ohrožení života, zdraví a majetku je povinen okamžitě zastavit střelbu 

h.2.4.12. V případě mimořádné situace informuje o jejím vzniku provozovatele střelnice a podle závažnosti 
i příslušné orgány. 

h.2.4.13. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto Provozním řádem. 

h.3. Řídící střelby 

h.3.1.1. Funkci řídícího střelby může vykonávat pouze osoba pověřená správcem střelnice. Musí poskyto-
vat záruku bezpečného provozu prováděných střeleb. Musí znát zásady manipulace se zbraněmi a 
pravidla střílené disciplíny. 

h.3.1.2. V případě pronájmu nebo zapůjčení střelnice pro výcvik organizovaných jednotek funkci řídícího 
střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky nebo po dohodě se správcem střelnice pověřený 
člen AVZO TSČ 1. ZO Semily nebo SSK Semily. 

h.3.1.3. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelišti od začátku do ukončení střeleb. 
Řídícímu střelby jsou po celou dobu střeleb podřízeny všechny osoby na střelnici. 

h.3.1.4. Před zahájením střeleb provede kontrolu zbraní a střeliva a provede poučení střelců a ostatních zú-
častněných osob na střelnici. 

h.3.1.5. Dbá na přesné dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby. 

h.3.1.6. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby. 

h.3.1.7. Zabezpečí, aby diváci a osoby nezúčastněné střeleb se nacházeli v prostoru pro ně vyhrazeném. 

h.3.1.8. Po ukončení střelby provede kontrolu střelců a jejich zbraní, organizuje úklid střelnice a střelnici 
předá správci. 

h.3.1.9. Řídící střelby odpovídá za prováděná prvotní opatření v případě mimořádných událostí. 

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 nákres 

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

i.2. Zařízení střelnice 

i.2.1. Střelnice má délku využitelnou pro střelbu 50 m a šířku 28 m. 

i.2.2. Střelnici tvoří jeden úsek se zařízením: 

i.2.2.1. Střelecký přístřešek, navazující na zděný provozní objekt střelnice a tvořící s ním monoblok. Pa-
lebná čára je pro všechna střelecká stanoviště v jedné linii. Přístřešek má vyloženou část střechy, 
zesílenou z vnější strany ocelovým plechem tl. 4 mm, na střeleckých stanovištích 10 až 20 ocelo-
vým plechem tl. 2 x 4 mm. Zesílená část střechy je součástí ochranného systému střelnice. Celková 
délka palebné čáry je 23,5 m. Střelecká stanoviště se umísťují ve střeleckých boxech, oddělených 
od sebe deskami. Z výstřelné strany jsou boxy uzavřeny odkládacími deskami. V prostoru za sta-
novišti lze vyhradit prostor pro diváky. Na palebné čáře se zřizuje až 20 střeleckých stanovišť. 

i.2.2.2. Čelní ochranná clona, ve vzdálenosti 25,1 m od palebné čáry. 

i.2.2.3. Terčová zařízení pro uchycení pevných a mizivých terčů. 

i.2.2.4. Dvě terčová zařízení pro mizivé - otočné terče jsou osazena v levé polovině střelnice na terčové li-
nii 25 m. U plotu před terčovou linií je ochranný objekt pro cílné. 

i.2.2.5. Na terčové linii 50 m se pevné terče uchycují na vybudované terčové zařízení  nebo do přenosných 
rámů. 

i.2.2.6. Čelní záchytný zemní val, zvýšený 2 m vysokou ochrannou stěnou z dřevěných pražců nastojato, 
převýšený proti úrovni terénu střelnice cca o 8 m. 

i.2.2.7. V levé straně montovaná železobetonová stěna z prefabrikátů o výšce 2,8 m. 

i.2.2.8. V pravé straně je průhledné oplocení o výšce 1,6 m. 

i.2.3. V provozním objektu střelnice je kancelář rozhodčích, v níž je umístěna lékárna s prostředky pro po-
skytnutí první pomoci a ruční hasicí přístroj. 

i.2.4. U vstupu do střelnice je stožár pro výstražný prapor. 

i.2.5. Po obvodě střelnice jsou umístěny výstražné tabule. 

i.3. Umísťování terčů 

i.3.1. Terče se umísťují na terčové linie 25 a 50 m na terčová zařízení. 

i.3.2. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terč umísťuje do stabilního rámu na vzdálenost 25 m od stře-
leckého stanoviště, které může být v prostoru před ochrannou clonou tak, aby clona tvořila zábranu 
proti možnému přestřelení čelního záchytného valu. 

i.3.3. Sklopné ocelové terče pro praktickou střelbu se umísťují v ploše střelnice na potřebné vzdálenosti 
podle střeleckého cvičení. Nejbližší vzdálenost terčů je 7 m od palebné čáry. Je zakázáno používat ter-
če poškozené nebo deformované tak, že by mohlo dojít k odrazům střel z prostoru střelnice. 

i.3.4. Terče pro střelbu na kovové siluety se staví na pevnou podložku tak, aby po zásahu byly z podložky 
sraženy. Je dovoleno střílet pouze na terče nedeformované. 

i.3.5. Je dovoleno používat pouze papírové, ocelové, dřevěné nebo plastové terče podle ustanovení pravidel 
pro střelbu. Není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat. 

j. Zbraně a střelivo 

j.1. Dovolené zbraně a střelivo 

j.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet ze střeleckých stanovišť ve střeleckém přístřešku, jednotlivými ranami, 
z místa: 

j.1.1.1. ze všech krátkých i dlouhých vzduchovek, 

j.1.1.2. ze všech krátkých zbraní i dlouhých malorážkových zbraní náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, 

j.1.1.3. ze střeleckých stanovišť 10 až 20 z krátkých zbraní nabíjených náboji do E0 < 1100 J, z ostatních 
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stanovišť z krátkých zbraní nabíjených náboji do E0 < 600, 

j.1.1.4. z dlouhých zbraní nabíjených náboji do E0 < 4000 J, pouze ze střeleckých stanovišť č. 10 až 20, 
pouze se souhlasem správce střelnice, 

j.1.1.5. z předovek do ráže .58 nabíjených černým prachem a olověnou střelou, 

j.1.1.6. z brokovnic náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm, na pevný terč. Tato střelba 
je možná i ze střeleckého stanoviště v ploše střelnice, v prostoru před ochrannou clonou tak, aby ta-
to clona tvořila zábranu proti možnému přestřelení čelního záchytného valu. 

j.1.1.7. ze všech ručních palných zbraní cvičným střelivem. 

j.1.2. Se souhlasem správce střelnice je dovolena střelba z plochy střelnice z prostoru stavů 18 až 20, pro 
trénink zkušených střelců z krátkých zbraní nabíjených náboji do E0 < 790 J. V prostoru střeleckých 
stanovišť musí být přítomen řídící střelby, který zodpovídá za bezpečnou manipulaci se zbraněmi: 

j.1.3. Na střelnici lze pro střelbu použít jen zákonem povolené, zbrani příslušné střelivo. Netýká se subjektů 
uvedených v §1 odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, vyjma střeliva výbušného 
a zápalného. 

j.2. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být 

j.2.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz, 

j.2.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci - dokladem je platný průkaz zbraně, ne-
platí pro subjekty uvedené v ustanovení §1, odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, 

j.2.3. opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou, neplatí pro subjekty uvedené 
v ustanovení §1, odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

j.2.4. Pokud střelec použije střelivo přebíjené, musí toto být provedeno pouze podle stanovených postupů. 
Střelec plně zodpovědný za správnost provedení střeliva a jeho použití. 

j.3. Zakázané zbraně a střelivo 

j.3.1. Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, střelivem a doplňky zbraní, než výše uvedenými, zejména uvede-
nými v §4 zákona č. 119/2002 Sb., pokud na jejich použití nebyla vydána platná výjimka. Neplatí pro 
subjekty uvedené v §1, odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

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.  Střelba ze zbraní neregistrovaných není dovolena s výjimkou subjektů uvedených v ustanovení §1, 
odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

k. Způsoby střelby 

k.1. Poloha při střelbě 

k.1.1. Na střelnici se vede střelba z krátkých ručních palných zbraní a z brokovnice v poloze vstoje. 

k.1.2. Pokud tak stanoví pravidla nebo osnovy střeleb střelecké disciplíny, vede se střelba v polohách podle 
uvedených pravidel. 

k.1.3. Střelba ze zbraní subjektů uvedených v ustanovení §1, odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v 
platném znění, z malorážek a z historických zbraní se vede ze všech střeleckých poloh. 

k.1.4. Na stanovištích 10 až 20 se se souhlasem správce střelnice vede střelba z dlouhých palných zbraní ve 
všech střeleckých polohách. 

k.1.5. Při nastřelování kulovnic se vede střelba na jednom vyhrazeném stavu výhradně vsedě s oporou. 



Provozní řád střelnice SSK Semily 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

strana - 9/11 - 

k.2. Vzdálenost střelby 

k.2.1. Na střelnici je maximální vzdálenost terčů 50 m. 

k.2.2. Minimální vzdálenost ocelových terčů je 7 m, u papírových terčů 1 m před palebnou čárou. 

k.2.3. Při střelbě z brokovnice na pevný terč je obvyklá vzdálenost terče 25 m. 

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice 

l.1.1. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena řídícímu střel-
by. 

l.1.2. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat zbraně a střelivo volně bez 
dozoru. 

l.1.3. Všechny osoby nacházející se na střelišti musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpeč-
nosti. 

l.1.4. Všichni účastníci střelby jsou povinni ve smyslu znalostí, které prokázali při zkoušce odborné způso-
bilosti pro vydání zbrojního průkazu a ve smyslu poučení, které jim bylo uděleno, přísně dodržovat 
pravidla bezpečné manipulace se zbraní. Týká se to chování na střelnici, na střeleckém stanovišti, 
vlastní střelby a činnosti při jejím přerušení a ukončení. 

l.1.5. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby. Jestliže to vyžadují nebo povolují 
pravidla střelecké soutěže, mohou zde být rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého 
výcviku instruktoři a trenéři. 

l.1.6. S vědomím a souhlasem správce střelnice mohou být v určeném prostoru diváci. 

l.1.7. Všechny osoby se mohou na střelnici pohybovat pouze v bezpečných prostorech, které nejsou ohrože-
ny střelbou. Povel ke vstupu do výstřelného prostoru může dát pouze řídící střelby v době, kdy zbraně 
jsou ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. 

l.1.8. Střelci, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu a střílí svěřenou zbraní, mohou střílet při splnění zá-
konných podmínek pouze za přímého dozoru instruktora. 

l.1.9. Všichni střelci jsou podřízeni pokynům správce střelnice a řídícího střelby. Za dohled nad dodržová-
ním pravidel střelby na palebné čáře zodpovídá určený řídící střelby. 

l.1.10. Zbraň smí být nabíjena pouze na střeleckém stanovišti. Ústí hlavně musí vždy směřovat ve směru 
střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.  

l.1.11. Správce střelnice může vyhradit místo pro přípravu a čištění zbraní (tzv. bezpečnostní zónu), ve které 
je zakázána jakákoliv manipulace se střelivem. Dále je v ní přísně zakázáno zbraně nabíjet nebo za-
souvat náboj do nábojové komory, nebo do válce revolveru. 

l.1.12. Správce střelnice může povolit nabíjení zásobníku v jím určeném prostoru střelnice. Při tom nesmí být 
zásobník zasouván do zbraně. 

l.1.13. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstra-
nit, v případě, že to konstrukce zbraně umožňuje, zbraň zajistí, stáhne zbraň k tělu, pokud má zbraň 
zásobník, tento vyjme ze zbraně, ponechá závěr v zadní poloze na záchytu a závadu hlásí dohodnutým 
signálem řídícímu střelby. Se zbraní může být dále manipulováno až po ukončení střelby ostatních 
střelců. 

l.1.14. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bez-
pečného prostoru na dopadiště střel. 

l.1.15. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Nedo-
jde-li ani při opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve směru 
střelby ještě po dobu alespoň 30 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je nebezpečné otevírat závěr 
zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat. 

l.1.16. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných střeleckému cvičení. Je přísně zakázáno střílet do jiných 
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předmětů než terčů, na zvěř a ptactvo. 

l.1.17. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné chrániče sluchu. Do-
poručuje se používání střeleckých nebo jiných pomůcek pro ochranu zraku. Při střelbě na ocelové ter-
če je tato ochrana povinná. 

l.1.18. Při střelbě z brokovnice musí být ze zbraně sejmut řemen. 

l.1.19. Pokud jsou v objektu pro cílné osoby, musí být zajištěna jejich komunikace s řídícím střelby. 

l.1.20. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

l.1.21. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanove-
ný řídící střelby nebo správce střelnice. 

l.1.22. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

l.1.23. Provozní řád střelnice je umístěn v místnosti rozhodčích v provozním objektu a je přístupný pro 
všechny návštěvníky střelnice. 

m. Postup při vzniku mimořádných událostí 

m.1. Obecně 

m.1.1. Za bezprostřední likvidaci mimořádné události na střelišti zodpovídá řídící střelby, který okamžitě in-
formuje správce střelnice. 

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

m.1.3. Každá osoba přítomná na střelnici je povinna v případě potřeby poskytnout svůj mobilní telefon 
k přivolání pomoci při vzniku mimořádné události. 

m.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla: 
tísňové volání      112 
hasičský záchranný sbor     150 
zdravotnická záchranná služba    155 
policie ČR       158 
PČR Obvodní oddělení Semily    974 475 651, 481 623 333 

m.2. Zranění 

m.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje se správcem střelnice poskytnutí prv-
ní pomoci, případně převoz zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolání zdra-
votnické záchranné služby. 

m.2.2. V případě postřelení osoby správce střelnice zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakéko-
liv další manipulaci se zbraněmi a střelivem. Bez zbytečného odkladu vyrozumí útvar policie. Vyčká 
příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny. 

m.3. Požár 

m.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby nebo správce střelnice ihned zastaví střelbu, vyhlásí požární 
poplach a podle rozsahu požáru přivolá hasičský záchranný sbor. 

m.3.2. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí na střelnici. 

m.3.3. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva. 

m.3.4. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil do okolí. 

m.3.5. 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. 
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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 výstražných, 
ochranných a bezpečnostních prvků. 

Závěrečná ustanovení 

Provozní řád střelnice SSK Semily byl schválen provozovatelem střelnice dne xx. prosince 2015 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. 

 
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 Libereckého kraje 
   2 – provozovatel 
   3 – střelnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověření Provozního řádu – znalecký posudek: 
 
 
Ověřuji podle §52 odst.(4). písm. b) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, že tento Provozní řád střelnice SSK 

Semily 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 Městské-
ho soudu v Praze, IČ 62553071. 

 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 639/15 znaleckého deníku. 
 
 
 
 

 
L.S. 


