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Sportovně střelecký klub PORUBA – SKALKA
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PROVOZNÍ ŘÁD
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Ostrava Poruba 1. srpna 2019
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1. Všeobecná ustanovení
V souladu se Zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., ve znění § 52,
odst. 4, písmene b) je vydán tento „Provozní řád“ „Střelnice Sportovně střeleckého
klubu Poruba, Skalka, se sídlem v Ostravě Poruba, Vřesinská č. 2138/211, 708 00
Ostrava Poruba. IČO:228 82 11.
Statutární zástupce – předseda SSK Poruba Skalka pan Ing. Petr BLÁHA,
nar. 01.01.1947, bytem Ostrava Poruba, Francouzská 6023/3, 708 00 Ostrava.
Tímto provozním řádem jsou stanoveny pravidla pro užívání střelnice, zásady
pro používání zbraní a střeliva, požadavky na bezpečnost střelců a ostatních osob,
které se v objektu střelnice nacházejí. Ustanovení tohoto provozního řádu je závazné
pro všechny uživatele a návštěvníky střelnice. Každý uživatel střelnice je povinen se
seznámit s tímto provozním řádem střelnice a dodržovat jeho ustanovení.
2. Specifikace střelnice
Podle ČSN 39 5401 – Civilní střelné zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční
palné a plynové zbraně – se jedná o střelnici:
Stálou – je vydán souhlas s provozem příslušným orgánem Policie ČR.
Střelnice pro bezplášťové olověné střely, plášťové i poloplášťové střely.
Střelnice s pevně danými i proměnlivýmí dálkami střelby.
Jedná se o střelnici:
Kategorie „A“ – střelnice venkovní
Třída „2 a 3“ – střelnice veřejná, komerční, výcviková a sportovní.
Skupina „K a H“ – střelnice pro kulové zbraně (střelnice pro krátké palné zbraně,
střelnice pro dlouhé palné zbraně, střelnice pro malorážky, střelnice pro
plynové zbraně), střelnice pro brokovnice i zbraně kombinované (střelba na
papírový terč a asfaltové terče).
Střelnice je určena pro výcvikové a sportovní účely, při použití zbraní
kategorie A, B, C a D oprávněných držitelů opatřených dle C.I.P. platnou zkušební
nebo homologační značkou a střeliva dovoleného výrobního provedení.
Ve smyslu ustanovení Vyhlášky č. 221/2017 Sb., ze dne 19. července 2017 o
provedení některých ustanovení zákona o zbraních, podle § 28, odst. 1.
a) Provozovatelem střelnice je: Sportovně střelecký klub PORUBA-SKALKA
se sídlem v Ostravě Poruba, Vřesinská2138/211, 708 00 Ostrava Poruba,
zastoupený předsedou panem – ing. Petrem Bláhou, bytem Ostrava Poruba,
Francouzská 6023/3, 708 00 Ostrava Poruba. IČO: 228 82 111.
b) Střelnice je vybudována na katastrálním území obce Ostrava Poruba, na
parcelách č. 2935/1,2,16,17,18,19,20,21, 2936/2,6,7, 1768/2,3 a 1769/1,2.
Vlastníkem těchto pozemků je SSK Poruba-Skalka, IČO: 228 82 111.
Střelnice je vybudována na místě bývalého břidličného lomu. Vstup do prostorů
střelnice je z příjezdové komunikace, která je odbočkou ze silnice Ostrava
Poruba – Vřesina v severovýchodní části, vstupní branou a brankou k budově
střeliště „A“. Celá střelnice je oplocená na severní a západní straně drátěným
pletivem, na straně jižní a východní, v lesním porostu, je oplocení tvořeno
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c)
d)
e)
f)

g)

souvislou stěnou z ostnatého drátu do výše 1,5 m. Oplocení je doplněno
naskládanými pneumatikami.
Střelnice je používána k podnikatelským účelům.
Střelnice je přístupná veřejnosti.
Jedná se o střelnici stálou. Provoz střelnice byl schválen rozhodnutím KŘ
PČR Ostrava.
Střelnice je provozována celoročně, ve dnech pondělí – neděle. V době7:00 –
20:00 dle světelných podmínek po dohodě se správcem střelnice. Evidence
osob využívajících střelnici je vedena v „Provozní knize“ (deníku). Každý
střelec je zaevidován svým jménem, číslem ZP (OP) u dětí mladších 15 let
datem narození a podpisem stvrzujícím seznámení s provozním řádem
střelnice. V provozní knize je rovněž označen přítomný správce střelnice.
Na střelnici jsou ustanovení tito správci střelnice:
Petr Aniol,
nar. 29.3.1979
tel. 731 789 704
Pavel Bálek,
nar. 1.10.1951
tel. 602 756 997
Peter Böhm,
nar. 30.9.1944
tel. 603 991 804
Lukáš Bittner,
nar. 1.6.1975
tel. 602 705 299
Petr Bláha Ing.,
nar. 01.01.1947,
tel. 606 711 179
Vlastimil Činčura,
nar. 29.8.1964
tel. 602 147 576
Jan Gara,
nar. 24.12.1964
tel. 737 431 832
Josef Graňák,
nar. 24.2.1955
tel. 602 757 074
Jiří Homola Bc.,
nar. 25.3.1976
tel. 604 336 593
Miroslav Jasek,
nar. 26.6.1952
tel. 737 835 594
Alois Jochim,
nar.19.4.1948
tel. 604 600 251
Pavel Jurkovec,
nar. 28.6.1949
tel. 606 232 357
Jan Kaštovský,
nar. 26.11.1982
tel. 776 613 014
Václav Kubánek,
nar. 4.7.1946
tel. 776 600 031
Josef Kulička Mgr.,
nar. 17.5.1948
tel. 607 572 759
Břetislav Kunovský,
nar. 28.2.1968
tel. 731 138 712
Petr Kuś,
nar. 24.3.1988
tel. 777 776 657
Leo Luzar Ing.,
nar. 6.12.1964
tel. 606 238 707
Dalibor Malík Ing.,
nar. 16.5.1975
tel. 725 331 423
Petr Matěj Ing.,
nar. 12.3.1958
tel. 727 945 414
Jiří Michalčák,
nar. 10.5.1976
tel. 731 823 975
Jan Neuvirt Bc.,
nar. 27.1.1983
tel. 777 934 695
Josef Renáč,
nar. 28.3.1972
tel. 775 736 539
Jan Ševčík,
nar. 15.5.1960
tel. 603 412 906
Pavel Táborský,
nar. 11.1.1964
tel. 704 306 640
Dalibor Tůma,
nar. 25.8.1968
tel. 737 457 249
Zdeněk Voloch,
nar. 3.8.1955
tel. 604 103 620
Aleš Zedník Ing., PhD,
nar.19.2.1958
tel. 602 524 738
Jiří Holaň,
nar. 7.2.1977
tel. 604 908 783
Aleš Kurečka,
nar. 16.8.1960
tel. 603 324 513
Petr Studnička,
nar. 30.5.1973
tel. 777 607 671
Martin Tenk,
nar. 28.2.1972
tel. 731 442 558
Květoslav Tomeček,
nar. 27.6.1952
tel. 739 635 047
Tomáš Vyhlídal,
nar. 10.8.1994
tel. 737 362 748
Jiří Vyhlídal,
nar. 6.8.1972
tel. 605 554 594
Martin Pražák, ing.,
Richard Němčík,

nar. 14.11.1967
nar. 25.8.1971
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tel. 777 277 559
tel. 736 507 105

Vzor označení správce střelnice (minimální rozměry 8x12 cm).

Střelnice SSK PORUBA, SKALKA, z.s.
IČO:228 82 111

SPRÁVCE STŘELNICE
jméno a příjmení

h) Správce střelnice plní povinnosti podle Zákona o zbraních a střelivu č.
119/2002 Sb., v platném znění, zejména dle § 55;
- při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené
provozním řádem střelnice,
- zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
- zajistit dodržování provozního řádu střelnice a případnou ostrahu střelnice,
- zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu
oprávněna,
- zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku,
- oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení
osoby při střelbě nebo manipulaci se zbraní na střelnici.
Další povinnosti a oprávnění správce a dalších odpovědných osob střelnice
jsou uvedeny v navazující části provozního řádu střelnice.
i) Přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a
prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě (stožár s výstražnou vlajkou,
bezpečnostní tabulky, systém záštit, oplocení, dopadový a boční valy) je
v přílohách č.1,2,3 a 4 provozního řádu střelnice.
j) Na střelnici je povolen provoz zbraní kategorií A - D:
Kulové
Brokové včetně kombinovaných
Dlouhé
Krátké
Střelivo do energie 15.000 J
Na střelnici je povoleno požívání papírových terčů, nebo terčů z obdobného
materiálu. Při použití kovových terčů (gongů, poperů) je možné používat jen
bezplášťové střelivo se střelami z olova nebo obdobného materiálu, případně
služební střelivo omezující odrazy.
Na střelnici je povolen provoz brokového střeliva dovoleného výrobního
provedení do ráže 10. Na střelnici je povolen provoz přebíjeného střeliva
s olověnou střelou do krátkých i dlouhých palných zbraní.
Zbraně i střelivo musí být v dobrém technickém stavu. Lze používat
pouze zbraně oprávněných držitelů. Pokud střelec bude používat střelivo
vlastní výroby, musí být k výrobě použito homologovaných částí (střely, broky,
zápalky, střelný prach a nábojnice Při používání zbraní v majetku ozbrojených
složek (PČR, Celní úřad, Vězeňská služba) je dokladem jejich služební
evidence.
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k) Povolené způsoby střelby:
Střeliště „A“ a „B“
Střelba z krátkých palných zbraní – střelba z pevné, nebo pohyblivé palebné
čáry střeliště na vzdálenost 5 až 50 m, poloha vstoje, vkleče.
Střelba z malorážek – střelba z pevné palebné čáry na vzdálenost 10 až 50 m,
polohy vleže, vkleče, vsedě a vstoje.
Střelba z dlouhých, kulových palných zbraní – střelba z pevné palebné čáry na
vzdálenost 50 m, polohy vleže, vkleče, vstoje, vsedě a vstoje s oporou
(střelecká tyč). Minimální dálka střelby 25 m, maximální dálka střelby 50 m.
Při střelbě z postů č. 19 a 20 je využitelná délka střelby do 100 m. Terčová
zařízení ve vzdálenosti 100 m u střeleckých postů č. 19 a 20 se ovládají ručně
po zastavení palby.
Střelba z brokových zbraní – střelba z palebné čáry na papírový terč
(mezinárodní pistolový terč) na vzdálenost 5 - 50 m ( při zkouškách žadatelů o
ZP, nastřelování zbraní) vestoje, nebo vsedě. Při střelbě z brokových zbraní
jednotnou střelou je povolena střelba z palebné čáry na vzdálenost 25 až 50
m.
Střeliště „A“ má 20 střeleckých stanovištˇ (postů) a prostor pro střelce a osoby
oprávněné. Palebný prostor je vymezen stěnami a stropem střeliště, čelní
(horní) záštitou, bočními stěnami střeliště, dopadovým valem a stěnami
kamenolomu. Hlavní, a to jediný povolený směr střelby, je shodný s osou
střelnice a má azimut 1700.
Plocha výstřelného prostoru je zatravněná, bez výskytu kamení a jiných
nežádoucích předmětů.
Při střelbě z brokovnic na střelišti „B“ je poloha střelby z loveckého nebo
mířeného postoje. Postoj střelce určí řídící střelby. Maximální výška dráhy
terče = 2/3 výšky záchytné čelní stěny. Poloha střeleckého postu a krajní
mezní směry střelby jsou vyznačeny na přiloženém plánku střeliště. Střeliště
má 8+1 střeleckých postů.
Střeliště „C“
Toto střeliště je určeno hlavně pro střelbu ozbrojených složek. Za bezpečnou
střelbu zodpovídá instruktor střelby ozbrojené složky. Se způsobem střelby
instruktor střelby ozbrojené složky seznámí správce střelnice. Před zahájením
střelby provede instruktor střelby společně se správcem střelnice zápis do
"provozního deníku“ střelnice. Při střelbě se na střelišti mohou vyskytovat jen
příslušníci střílející ozbrojené složky a správce střelnice. Střelba musí být
prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození bezpečnostních
zařízení střelnice, ohrožení života a zdraví účastníků střelby a ohrožení
bezprostředního okolí střelnice. Při střelbě na kovové terče tzv. „gongy“ je
povolena střelba jen s bezplášťovým střelivem se střelami z olova nebo
obdobného materiálu, případně služebním střelivem omezujícím odrazy.
Současně může střílet maximálně 10 střelců. Pokud se střílí za pohybu je
palebná čára vymezena maximální hranicí 10 m od terčů a minimální hranicí 5
metrů od terčů.
Při střelbě příslušníků ozbrojených složek na střelištích „A a B“ se dodržují
zásady bezpečné střelby platné pro tato střeliště.
l) Po obvodu (hranice) střelnice jsou na oplocení viditelně umístěny výstražné
tabulky. V areálu střelnice
je postaven stožár s výstražnou, červenou
vlajkou. Areál střelnice je ze strany jediného příjezdu (příchodu) opatřen
vstupní, uzamykatelnou bránou. Oplocení střelnice navazuje na vstupní bránu
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a pokračuje po celém, obvodu střelnice. Ohrožený a nebezpečný prostor je
tvořen palebným prostorem.
Diváci a ostatní účastníci střelby se musí zdržovat zásadně vždy mimo
palebný prostor a místa ohrožená dopadem střel (viz přiložený situační plánek
střelnice a střeliště).
Přístup na střeliště, pohyb střelců, diváků a dalších účastníků střelby je
povolen pouze po stanovených trasách.
Střelbu na střelišti řídí správce střelnice nebo jím určený řídící střelby.
Zásady bezpečné střelby a zacházení se zbraní jsou uvedeny v dalších
částech provozního řádu.
m) V případě vzniku mimořádné události přijímá správce střelnice, řídící střelby a
každý účastník střelby okamžitá opatření k ochraně života a zdraví osob:
- poskytnutí první pomoci
- provedení protipožárních opatření
- přivolání lékařské pomoci
- odvoz zraněných k lékaři
- oznámení na PČR
- oznámení statutárnímu zástupci
- zastavení střelby a zajištění místa a stop pro případné šetření policie.
Každá mimořádná událost se zapisuje do provozní knihy.
Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události
K přivolání pomoci využít mobilní telefon přítomného správce střelnice:
a)
b)
c)
d)

tísňové volání (IZS):
zdravotní záchranná služba:
požární zabezpečení:
Policie ČR:

112
155
150
158

Nejbližší lékařská pomoc: Fakultní nemocnice Ostrava.
n) Provozovatel je povinen udržovat plochu palebného prostoru střelnice bez
možného výskytu křovin, vyššího porostu trávy a výskytu kamení nebo jiných
tvrdých předmětů..
Podle ustanovení Vyhlášky č. 221/2017 Sb., § 28, odst. 2, v případě změny
povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1,
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 zajistit přístupnost provozního řádu střelnice
ověřeného znalcem v oboru balistiky.
3. Funkcionáři střelnice
Provozovatel střelnice:
Je povinen oznámit do 10 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, nebo
d) ukončení provozování střelnice
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e) zajistit pro provádění střelby přítomnost správce na střelnici a
f) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní
předpis.
Řídící střelby:
Při střelbě více střelců může být ustanoven správcem střelnice řídící střelby.
Pokud není určen řídící střelby, tuto funkci vykonává správce střelnice. Řídícím
střelby může být pouze fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem
zbrojního průkazu skupiny B nebo C. Ustanovením řídícího střelby není zrušena
odpovědnost za provoz střelnice správci střelnice.
Řídící střelby zabezpečuje plnění povinností podle zákona po zbraních a
střelivu č. 119/2002 Sb., zejména § 59 (svěření zbraně).
Základní povinnosti odpovědných osob:
SPRÁVCE STŘELNICE:
-

-

Odpovídá za veškerý provoz střelnice.
Zpracovává a vede „časový plán střeleb“.
Vede „provozní knihu“ střelby.
Zabezpečuje vydání označení řídícího střelby.
Odpovídá za přítomnost proškolené osoby v poskytování první pomoci a
její vybavení po dobu střelby.
Před každou střelbou zabezpečuje stanovení „řídícího střelby“ z počtu
stanovených osob pro řízení střelby.
Zabezpečuje vydání pokynů pro danou střelbu. Pokud osobně neřídí
střelbu, provádí poučení řídících střelby.
Při výkonu své funkce nosí viditelně označení „SPRÁVCE
STŘELNICE“.
Zabezpečuje pro všechny odpovědné osoby chrániče sluchu.
Ostrou střelbu bez přítomnosti řídícího střelby NEPOVOLÍ.
Při organizování střelecké soutěže zabezpečí zpracování „Propozic
střelecké soutěže“.
Odpovídá za úplnost a použitelnost veškerého vybavení střelnice, za
pořádek, údržbu a opravy.
Každý účastník střeleb je povinen na výzvu správce střelnice podrobit
se dechové zkoušce, v případě že této výzvě nevyhoví, může být
správcem střelnice ze střelnice vykázán.
Všichni přítomni na střelnici jsou povinni uposlechnout pokynů správce
střelnice, nebo jím určeného řídícího střelby.
Odpovídá za označení stanoviště střelců, řídícího střelby a ovládání
terčového zařízení.
Odpovídá za likvidaci odpadů vzniklých při střelbě.
Je zodpovědný za postup při vzniku mimořádné události.

ŘÍDÍCÍ STŘELBY:
-

Dohlíží na přesné dodržování pravidel střelby, dodržování bezpečnosti
střelby a za pořádek na střelnici.
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-

-

Dbá, aby na střelnici byly používány pouze dovolené druhy zbraní a
střeliva.
Po celou dobu střelby je povinen viditelně nosit označení „ŘÍDÍCÍ
STŘELBY“.
Při střelbě dbá na to, aby každý ze střílejících používal vhodné ochranné
pomůcky.
Nedovolí střelbu osobě, která je pod vlivem alkoholu či jiné návykové
nebo toxické látky.
V případě vzniku lehkého poranění nebo drobného úrazu, poskytuje
s přítomnou proškolenou osobou, první pomoc raněnému.
V případě nehody nebo mimořádné události je povinen neprodleně
informovat Policii ČR, záchrannou službu a statutárního zástupce
střelnice.
Společně se správcem střelnice je povinen do příchodu Policie ČR
zajistit stav věci, který byl v době vzniku mimořádné události a být dále
nápomocen při vyšetřování události.

5. Pravidla provozu, úklidu a údržby střelnice
Provoz střelnice se řídí tímto provozním řádem střelnice.
Před zahájením střelby je správce střelnice povinen:
- převzít a zkontrolovat rozmístění veškerých konstrukčních prvků
nutných k provádění střelby na střelišti, výstražné tabule, bezpečnostní
pásky, stožár s vlajkou apod.
- zkontrolovat plochu výstřelného prostoru. Plocha musí být rovná, nesmí
na ní být větší kameny, či jiné předměty
Po čas provádění střelby je správce střelnice povinen:
Vydávat pokyny a řídit vlastní střelbu na střelišti, sledovat prostory ohrožené
dopadem střel a okamžitě přerušit střelbu v případě, že:
- došlo k mimořádné události
- byla porušena pravidla bezpečné střelby
- došlo k vážnému porušení konstrukčních prvků střelnice
- do ohrožených prostorů vstoupily osoby, zvířata, zvěř či technika (na
základě vlastního zjištění, hlášení pozorovatele ohrožených prostorů a
pod.)
- neustále sledovat střelbu a chování střílejících, diváků, popř. dalších
osob v prostoru střelnice.
Po ukončení střelby je správce střelnice povinen:
Provést prohlídku celého prostoru střeliště s cílem vyloučit náhodné zapomenutí
střeliva (selhačů), popřípadě zbraní nebo jejich částí. Organizovat úklid prostoru
střeliště, sběr vystřelených nábojnic, zbytků terčů a uvedení prostoru střeliště do
původního stavu.
Bezpečnostní pravidla střelby
a) Střelbu provádět zásadně podle stanoveného režimu střelby a v prostorech
vyznačených na situačním nákresu střeliště. Provádění střelby jiným
způsobem či v jiných prostorech je přísně zakázáno.
b) Každý příchozí na střeliště, v době provádění střeleb je povinen se neprodleně
ohlásit u správce střelnice (řídícího střelby) – střelbu řídí vždy jediný řídící
střelby.
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c) Před zahájením střelby musí být každý střílející seznámen se zásadami
bezpečné manipulace se zbraní a zásadami chování při střelbě na střelnici.
d) Střelbu lze zahájit pouze na základě povelu správce střelnice nebo řídícího
střelby.
e) V průběhu střelby musí střílející a ostatní účastníci střelby používat vhodné
ochranné pomůcky sluchu a zraku.
f) Na střelnici nesmí po dobu provádění střelby probíhat jiná činnost než ta, jež
je podřízena správci střelnice.
g) Na střeleckém stanovišti se zdržují pouze střelci, kteří provádějí střelbu. Pro
diváky a ostatní přítomné osoby se vyčleňuje místo. Výjimka platí pouze pro
rozhodčí při střeleckých soutěžích.
h) Přechovávat zbraně v celém prostoru střelnice lze pouze ve stavu vylučujícím
jejich okamžité použití. Zbraně musí být vybité - náboje nejsou v nábojových
komorách zbraní, ani v zasunutých zásobnících, zásobníky musí být vyjmuty.
Zbraně musí být uloženy mimo dosah dětí. Děti do 15 let mají na střelnici
přístup pouze za trvalého dohledu dospělých osob, které musí mít nad nimi
nepřetržitý dohled a nesou za jejich chování plnou zodpovědnost. Vodit
domácí zvířata bez spolehlivého zajištění do prostoru střeliště po čas
provádění střeleb je zakázáno.
i) Se zbraněmi, i když nejsou nabité, je nutno zacházet s maximální opatrností.
Zbraně nesmí mít v nábojových komorách zasunuty náboje, zásobníky
vyjmuty. Hlaveň vždy směřuje do bezpečného prostoru. Zbraně při střelbě na
asfaltové terče vždy bez řemení.
j) Zamiřování nasucho je povoleno jen na střeleckém stanovišti nebo na místě
určeném správcem střelnice, a to vždy v hlavním směru střelby.
k) V případě závady musí střelec zůstat stát se zbraní namířenou ve směru
střelby, jednoduchou závadu odstraňuje sám, při neodstranitelné závadě musí
zvednout ruku na znamení závady a nesmí pušku otevřít ani se dotknout
pojistky, dokud správce střelnice neprovede kontrolu zbraně.
l) Nabitou zbraní při střelbě na asfaltové terče mířit zásadně pouze ve směru
letu terčů.
m) Náboje nesmí vložit do žádné části zbraně, dokud střelec nestojí na svém
střeleckém stanovišti, čelem ve směru výstřelné a dokud správce střelnice
nepovolil zahájení střelby.
n) Na střelnici lze provádět střelbu pouze, jsou-li přítomny minimálně dvě osoby.
o) Každý střílející musí samostatně nebo na povel správce střelnice zastavit
střelbu, objeví-li se v prostoru střeliště nebo v ohrožených prostorech osoby,
pokud odražené střely ohrožují bezpečný provoz na střelišti, či jestliže střílející
ztratil orientaci nebo při jeho zdravotních obtížích.
p) Po posledním výstřelu před opuštěním střeleckého stanoviště se střílející
přesvědčí, že v nábojové komoře není náboj.
q) Střelba smí být prováděna jen ze střeleckých stanovišť do určených terčů.
Střílet na jiné předměty než určené terče je přísně zakázáno.
Bezpečnostní zásady pro zacházení se zbraní
-

Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita.
Nikdy nemiřte zbraní na cokoliv, na co nesmíte střílet.
Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že
není nabita.
Zbraň přechovávejte nenabitou, s vypuštěným bicím mechanismem.
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-

Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
Při střelbě používejte chrániče sluchu a zraku.
Je-li zbraň nabita a natažena, mějte pojistku v poloze „zajištěno“ až do
okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě.
Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud
nemíříte na cíl a nejste připraveni ke střelbě.

Pravidla úklidu a údržby střelnice
Správce střelnice je povinen zajistit úklid střelnice po každé denní střelbě a
udržovat bezvadný stav všech zařízení, bezpečnostních a ochranných prvků.
Provozovatel střelnice je povinen zajistit ekologickou likvidaci vzniklého
tříděného odpadu dle vyhlášky č. 381/2014 Sb., katalog odpadů.
Základní zásady:
- papírové obaly nábojů a terčů shromažďovat v nádobě na určeném
místě
- poškození terče a jejich zbytky shromažďovat v určené nádobě
- vystřelené nábojnice ukládat do nádoby na určeném místě.
Znalecké ověření tohoto provozního řádu jsem provedl ve smyslu Zákona o
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., v platném znění, jako znalec jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 13.září 1988, pod č.j. Spr.4220/88.

Jaroslav Zeman
Moravská Ostrava, Ahepjukova 2792/23
702 00 Ostrava
………………………………..

V Ostravě 1. srpna 2019

Rozdělovník:
Výtisk č. I, II, III – SSK Poruba, Skalka, z.s.
Výtisk č. IV – PČR
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Ing. Petr Bláha
Statutární zástupce

