PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

„PATRIOT“
Provozní řád této střelnice je koncepčně řešen v souladu s ustanovením vyhlášky č.
115/2014 Sb., § 27, odstavce 1, písmena a) až n), ze dne 19. června 2014 o provedení
některých ustanovení zákona o zbraních.
a) Majitel střelnice:
Jiří Mikeska, nar. 13. 6. 1953, tel.: 603 100 153
Provozovatel střelnice: Jiří Mikeska, ul. Cihelní 1895/23, 702 00 Ostrava,
IČO: 154 90 726,
b) Místo provozování střelnice: Moravská Ostrava, ul. Cihelní 2049/6, suterén domu,
Vlastník pozemku a budovy: firma Asental Business, s.r.o., ul. Gregorova 2582/3,
702 00 Moravská Ostrava, IČO: 277 69 135,
Budova umístěná na pozemku parcelní číslo 2156/4, list vlastnictví č. 9777, katastrální
území – Moravská Ostrava,
c) Střelnice je používána k podnikatelským účelům,
d) Střelnice je přístupná celoročně veřejnosti v době:
Pondělí – neděle:
07,00 – 22,30 hod.
Střelnice je veřejná, komerční s proměnlivou dálkou střelby, určená pro střelbu ze
střeleckých stanovišť – boxů, které jsou od sebe oddělené zábranou a ze střeleckých
stanovišť umístěných v libovolném místě výstřelného prostoru,
e) Střelnice je používána celoročně na dobu neurčitou,
f) Vymezení denní a roční doby – viz body d) a e), evidence osob využívajících střelnici
se provede záznamem v „Provozním deníku střelnice“,
g) Seznam správců střelnice:
Jiří Mikeska, nar. 13. 06. 1953,
tel.: 603 100 153
Jiří Mikeska ml., nar. 29. 03. 1986,
tel.: 775 560 701
Olga Mikesková, nar. 20. 03. 1955,
tel.: 775 560 702
Bohumil Nepodal, nar. 28. 08. 1964,
tel.: 736 609 031
Ing. Pavel Raška, nar. 31. 05. 1978,
tel.: 604 464 088
Ing. Stanislav Lichorobiec, nar. 28. 07. 1957,
tel.: 602 939 878
Vzor označení správce střelnice:

Střelnice „PATRIOT“
IČO 154 90 726

SPRÁVCE STŘELNICE
Jiří MIKESKA
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h) Oprávnění a povinnosti správce střelnice:
- je nadřízen všem osobám, které se nachází v prostoru střelnice v době střelby,
- nosí viditelně označení správce střelnice stanovené tímto provozním řádem,
- je osobně přítomen a řídí střelbu na střelnici,
- vyloučí možnost vzájemného ohrožení střelců při provádění střelby,
- kontroluje plochu střeliště, v případě zjištění závad ohrožujících bezpečnost osob
střelbu přeruší do jejich odstranění,
- kontroluje technický stav zbraní, ze kterých se bude provádět a provádí střelba,
- kontroluje povolený typ a ráži zbraně a povolený typ střeliva pro střelbu, vyloučí
možnost používání zakázaných typů zbraní, doplňků a střeliva,
- je seznámen s „Provozním řádem střelnice“, bezpečnostními pravidly pro střelbu
z daných typů zbraní, se zásadami provádění střeleb, je držitelem zbrojního průkazu
příslušné skupiny dle používaných zbraní pro střeleckou disciplínu,
- zajistí přístupnost „Provozního řádu střelnice“ pro střelce a diváky při jejich pohybu
nastřelnici,
- poučí a přezkouší střílející ze znalostí tohoto provozního řádu, režimu střelby,
organizace a provádění střeleb a bezpečné manipulace se zbraněmi, o poučení
provede záznam v „Provozním deníku střelnice“ a každý střílející potvrdí podpisem,
že byl seznámen s tímto „Provozním řádem střelnice“,
- zajistí dodržování „Provozního řádu střelnice“,
- zajistí, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněná,
- odpovídá za kázeň a přísné dodržování bezpečnostních zásad ve smyslu platných
pravidel pro střeleckou disciplínu,
- řídí pohyb střelců na střelišti a diváku v bezpečné zóně,
- odpovídá za bezpečný provoz na střelišti,
- ukáže střílejícím střelecké stanoviště, ze kterých se provádí střelba, ukáže směr
střelby a seznámí je s režimem střelby,
- okamžitě zastaví střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku,
v případěvzniku mimořádné události, při porušení bezpečnostních pravidel střelby,
při vážnémpoškození konstrukčních prvků střelnice,
- oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie zranění, nebo usmrcení
osoby při střelbě, nebo při manipulaci se zbraní na střelnici,
- odpovídá za organizaci střelby a se související činnosti na střelnici,
- vede „Provozní deník střelnice“,
- zodpovídá za sběr, třídění a ekologickou likvidaci odpadů vzniklých po střelbě.
Oprávnění a povinnosti provozovatele střelnice:
- zajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici,
- předá mu před střelbou střelecký prostor bez závad a po ukončení střeleb jej zase
převezme,
- vybaví střelnici funkční lékárničkou první pomoci,
- zajistí a viditelně umístí telefonní čísla na spádovou zdravotnickou službu a příslušné
oddělení PolicieČR.
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i) A - Situační nákres bezpečné a střelecké zóny střelnice
Lavice – zóna pro diváky
Skříň
Odpad
i)
Stůl – zóna pro diváky

Bezpečná zóna pro diváky
Hranice zón vyznačená červeným pásem

Střelecká zóna

Střelecký Box 4

Střelecký Box 2

Střelecký Box 3

Střelecký Box 1

VÝSTŘELNÝ
PROS TOR

Dovolený směr střelby

Ochranný záchytný val

Záchytná silonová zóna (modrá barva) + jistící železná deska (černá barva)
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B - Situační nákres dopadové zóny střelnice

Dovolený směr střelby

Terčová zóna

Gumový pás proti odrazu střel (1 cm)

Záchytná silonová zóna (130 cm modrá barva) + jistící železná deska (0,5 cm černá barva)

Cihlová stěna (60 cm)

C – Fotodokumentace detailů střelnice

Obrázek č. 1 a 2: Detail zóny pro diváky a ovládání ventilace k odsávání zplodin
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Obrázek č. 3 a 4: Pohled na střelecké boxy

Obrázek č. 5 a 6: Pohled do dopadové plochy – max. vzdálenost terčů 25 metrů

Obrázek č. 7 a 8: Pohled do dopadové plochy – vzdálenosti terčů 20 a 15 metrů
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Obrázek č. 9 a 10: Detail na střelecké boxy a ovládací zařízení vzdálenostního posuvu terčů
Dispozice
Střelnice je umístěna v suterénu domu. K dispozici je prostor o vnitřních rozměrech 32,95 x
4,40 m. Střelecký prostor – střeliště je o rozměrech 25 x 4,40 m. Šířka střeleckého boxu je
1,10 m.Střelnice je v souladu s ČSN 39 5401 řešena jako střelnice kategorie B, třídy 2 a 3,
skupiny K, tj. střelnice tunelová, stálá, veřejná, komerční, výcviková a sportovní pro kulové a
brokové zbraně.
j) Povolené druhy zbraní a střeliva
Střelecké boxy 1 a 4 jsou projektovány výhradně jenpro střelbu z krátkých kulových
zbraní, na volitelné vzdálenosti elektrickým ovládacím zařízenímod 5 do 25 m, nábojem s
maximální úsťovou energií střely E₀ = 1000 J,– což např. představují typy střel uvedených
v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Příklady povolených nábojů při střelbě z krátkých zbraní
Ráže
9 Luger
45 AUTO/ACP
357 Sig
357 Mag.
7,62x25 Tokarev

Váha střely [g]
8,00
14,90
9,00
10,25
5,50

Rychlost střely [m/s]
428
271
412
405
566

Energie E₀ [J]
595
547
746
841
881

Z těchto stavů je zakázána střelba s dlouhých a brokových zbraní z důvodu poškozování
tlumicího obložení stěn výtokovými plyny, nebo shlukem broků. Šířka střeleckých stavů je
1,10 m.
Střelecké boxy 2 a 3 jsou projektoványpro střelbu z krátkých a dlouhýchkulových a
brokových zbraní, na volitelné vzdálenosti elektrickým ovládacím zřízením od 5 do 25 m,
nábojem s maximální úsťovou energií střely E₀ = 5000 J,– což např. představují typy střel
uvedených v tabulce č. 2.
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Tabulka č. 2: Příklady povolených nábojů při střelbě z dlouhých zbraní
Ráže
7,62x39
30-30 WIN
308 WIN
7,62x54R
30-06 Spring.

Váha střely [g]
8,0
9,7
11,7
11,7
11,7

Rychlost střely [m/s]
743
728
765
800
825

Energie E₀ [J]
2208
2570
3424
3744
3982

Šířka střeleckých stavů je rovněž 1,10 m.
Použitý vzorec pro výpočet úsťové energie střely:
E₀ =

𝑚 ∙ 𝑣²
2

(1)

kde: (𝑚– hmotnost tělesa/střely, 𝑣 – vektor rychlosti tělesa/střely)
Střelba je povolena olověným, poloplášťovým a plášťovým střelivem včetně hromadné
brokové střely, vyjma svíticího střeliva.
k) Povolené způsoby střelby
Ze střeleckých boxů 1 - 4 je možné provádět střelbu z uvedených druhů zbraní vstoje, vkleče,
vsedě a vleže ze základní palebné čáry na terč umístěný na proměnlivé terčové linii, ve
vzdálenosti 5 – 25 m pouze v přímém směru!
Ze střeleckých boxů je povoleno vést střelbu z uvedených druhů zbraní tak, že v jednom
časovém úseku je možno vystřelit max. dvě střely – tzv. dvojstřel. Toto omezení je
realizováno z důvodu toho, že se jedná vnitřní střelnici a nezvládnutí zpětného rázu u použité
zbraně při více výstřelech těsně za sebou výrazným způsobem ničí vybavení střeleckých
stanovišť, pojezdových drah terčů a jejich osvětlení na definovaných vzdálenostech 5, 10, 15,
20 a 25 metrů.
Při střelbě v jiné poloze, než z polohy vstoje je nutno brát zřetel i na to, že se výrazně mění
úhel a dráha střely vůči dopadové ploše na 25 metrech, kde jsou v horní části umístěny
koncové spínače pojezdových drah terčů, které mohou být zničeny ustřelením. Z toho důvodu
při střelecké poloze vkleče, vsedě a vleže je střelba možná pouze na terče umístěné ve
vzdálenosti 25 metrů!
Při střelbě začínajících střelců, nebo střelců provádějících výcvik pod vedením instruktora se
striktně vyžaduje od instruktora, aby osobně upřesňoval úhly na zavěšené terče a vedl
střelecké situace tak, aby nedocházelo při nezvládnutí zpětného rázu zbraně, nebo při řešení
natolik složité střelecké situace pro střelce k postřelování podlahy, tlumicího obložení stěn,
stropu a dalšího zařízení pojezdových střeleckých drah. Při nesplnění tohoto požadavku
budou způsobené škody řešeny s tímto za střelbu zodpovědným instruktorem!
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l) Pravidla bezpečnosti provozu střelnice
Bezpečná manipulace se zbraněmi je základním předpokladem jejich správného používání.
Každá zbraň je v nepovolaných rukou nebezpečná a může při nesprávném zacházení s ní
způsobit vážná zranění osob nebo jejich usmrcení, či poškození majetku. Z preventivních
důvodů je proto nutné dodržovat následující pravidla bezpečnosti:






















zbraň je považována vždy za nabitou – toto pravidlo platí jak v čase vlastní střelby, tak
při jakékoliv manipulaci s ní,
před jakoukoliv manipulaci se zbraní je proto nutné se přesvědčit, zda zbraň není
nabitá,
při nošení zbraní v opaskovém pouzdře jsou tyto zbraně bez vloženého zásobníku,
zbraní nikdy, ani z žertu, nemířit na přítomné osoby,
nikdy neodložit nabitou zbraň, vždy provést její bezpečné vybití,
je zakázána manipulace se zbraní, jejíž konstrukce, funkce a způsob použití není
střelci znám,
páskování nábojů do zásobníku a jejich nošení v opaskových pouzdrech je dovoleno
v prostorách celé střelnice,
vložení zásobníku a nabití zbraně provede střelec pouze až ve střeleckém boxu před
zahájením střelby na zavěšený terč v terčové linii v dovoleném směru střelby,
střelbu na umístěné terče lze vést pouze ze střeleckých boxů v dané střelecké linii a
zásadně podle výše uvedeného režimu střelby,
každý střelec po příchodu na střelnici je povinen hlásit se u správce střelnice, který mu
vydá pokyny k bezpečnému provozování střelby,
před zahájením střelby musí být každý střílející seznámen se zásadami bezpečné
manipulace se zbraní v prostorách střelnice a se zásadami chování se při průběhu
střelby,
v případě, že je se střelcem nestřílející doprovod, tento se pohybuje výhradně pouze
v určené bezpečné zóně pro diváky – viz situační nákres A,
v průběhu střelby musí střelec a ostatní účastníci střelbypoužívat povinně ochranu
sluchu a zraku,
minimální věk střílejícího pod vedením instruktora, nebo střelce vlastnící zbrojní
průkaz je 15 let – prokázání OP správci střelnice,
ve střeleckých boxech se zdržují pouze střelci provádějící aktívní střelbu a před jejich
opuštění ručí za bezpečné vybití zbraně, při střelbě s instruktorem za tento úkon
bezpečného vybití zbraně ručí instruktor,
střelci, instruktoři a správce střelnice mají v průběhu střeleb přísný zákaz požívání
alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek,
je přísně zakázáno dotýkat se jakýmkoliv způsobem zbraní ostatních střelců bez
jejich svolení při respektování všech zásad bezpečné manipulace s těmito
zbraněmi,
je přísně zakázáno používat poškozené zbraně, nedovolené, poškozené a jinak
závadné střelivo.
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m) Postup při vzniku mimořádných událostí
V případě vzniku mimořádné události přijímá správce střelnice a každý další účastník
okamžitá opatření k ochraně života a zdraví osob a neprodleně informuje:





Policie ČR – linka 158,
Rychlá zdravotnická pomoc – linka 155,
Hasičský záchranný sbor – linka 150,
Majitele střelnice – tel. 603 100 153.

Při případném zranění střelnou zbraní organizuje správce střelnice první pomoc. K tomuto
účelu je na střelnici lékárnička se základní schválenou a časově neprošlou výbavou. Za její
kontrolu zodpovídá majitel a správce střelnice.
Nejbližší zdravotnické zařízení –Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, Nemocniční 898/20,
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 70200, Telefon +420 596 191 111.
n) Další významná sdělení




Tento „Provozní řád střelnice“ splňuje požadavky na zajištění bezpečného provozu
dané střelnice.
V uvedeném „Provozním řádu střelnice“ nelze provádět žádné změny.
Tento „Provozní řád střelnice“ je majetkem provozovatele střelnice a jeho
neoprávněné šíření je zakázáno!

V Ostravě dne: 21.09.2015
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