
PROVOZNÍ  ŘÁD 
STŘELNICE AVZO – TSČ – ČR HOVORANY 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
-vlastník střelnice: AVZO-TSČ-ČR-HOVORANY 
-vlastník pozemků: obec HOVORANY 
-nájemce pozemků: AVZO-TSČ-ČR-HOVORANY 
            parcela číslo: 3317 
     Katastrální území: HOVORANY 
-provozovatel   

střelnice: 
AVZO-TSČ-ČR-HOVORANY 

-statutární zástupce: Okresní kolegium technických 
sportů Hodonín 

2. SPECIFIKACE STŘELNICE 
 
2.1 Střelecký areál AVZO-TSČ-ČR-HOVORANY je  specifikován 

na následující části: 
Areál je kategorií střelnic „ A „ - venkovní 
Obsahuje úseky střelby tříd „ 1 „ a „ 2 „ 
„ 1 „ – veřejná, nekomerční, sportovní 
„ 2 „ – veřejná, komerční, s pevně danou délkou střelby, určená 

pro střelbu z místa ze střeleckých stanovišť, které jsou 
umístěny ve střeleckých boxech 

Dělí se na skupiny „ K „ a „ H „  
„ K „ – střelnice pro kulové zbraně 
„ H „ – střelnice pro brokovnice 

2.1.1 Část veřejná, nekomerční, sportovní 
- je umístěna v pravé části střeleckého areálu v šířce 18 m, t.j. 

šest polí palebné čáry 
- stálá, venkovní, otevřená, veřejná, nekomerční, střelnice třídy 

1 – sportovní, klubová střelnice 
- určená pro střelbu z krátkých a dlouhých zbraní ráže .22        

o délce nábojnice LR a kratších (Long, Short atd.),  u kterých 
dosahuje střela E0 max = 200 J  

2.1.2 Komerční část 
- je umístěna v levé části střeleckého areálu v šířce 12 m t.j. 
čtyř polí palebné čáry 

- stálá, venkovní, veřejná, komerční, střelnice třídy 2 s pevně 
danou dálkou střelby 

- určená pro střelbu z místa ze střeleckých stanovišť, která jsou 
umístěna ve střeleckých boxech 

- je určená pro střelbu z krátkých zbraní, u kterých střela 
dosahuje E0 max = 930 J a dlouhých zbraní ráže .22             
o délce nábojnice LR a kratších (Long, Short atd.),                
u kterých dosahuje střela E0 max = 200 J 

2.1.3 Broková střelnice 
- výcvik na SKEET v pravé části 3m před druhým polem 

střeliště 
- střelnice skupiny „ H „ 
- stálá, venkovní, veřejná, komerční, střelnice určená pro 

střelbu z brokových zbraní na asfaltové terče 
- určená pro základní výcvik ve střelbě adeptů žádajících         

o lovecký lístek 
- zdokonalovací výcvik ve střelbě na asfaltové terče 
- nestandardní soutěže ve střelbě na asfaltové terče 
 

3. SYSTÉM PRVKŮ BALISTICKÉ                   
A OBECNÉ BEZPEČNOSTI 

 
3.1 Cíl systému 

- Nedovolit nebo maximálně omezit úlet střel z výstřelného 
prostoru (pásma), pokud se neuzavírá na dobu střelby prostor 
možného (dálkového obrazce rozptylu) dopadu střel pro vstup osob 
nebo vjezd vozidel (pracovních strojů) na tuto maximální dálku 
doletu střely. 

 

Poznámka: viz. Přílohy 
 

- U malorážkových zbraní je dán dolet střel druhem 
použitého střeliva. 

- Nedovolit nebo maximálně omezit úlet střely znamená, že 
při dodržení bezpečnostních opatření a provozního řádu nesmí 
dojít k ohrožení zdraví nebo života ve výstřelném prostoru. 

 
3.2 Prvky systému 

Systém prvků balistické bezpečnosti vychází z obecné 
bezpečnosti za předpokladu důsledného plnění jednotlivých 
ustanovení tohoto „PROVOZNÍHO ŘÁDU“ a to: 

1* přísná kázeň všech účastníků s důrazem na znalost  
„PROVOZNÍHO ŘÁDU“ - povelová a signální 
technika 

2*  důsledné plnění povinností funkcionáři 
3*  úplnost provozní dokumentace 
4*  u začátečníků a adeptů o výcvik ve střelbě bezpodmínečně 

dodržet metodiku výcviku takto: 
- nauka o materiálu 

* rozebírání a skládání zbraně 
* nauka o střelivu 

- způsoby a pravidla střelby 
* bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraní 
* bezpečnostní opatření při střelbě 
* odstraňování závad, které vzniknou při střelbě 
* průpravná cvičení ve střelbě se školním střelivem 

- plnění zásobníku nebo válce revolveru 
- zamiřování 
- spouštění 
- vybíjení zbraně 

* vlastní ostrá střelba 
5*  používaní ochranných pomůcek 

střelci – střelecké brýle a chrániče sluchu 
obsluha vrhaček – střelecké brýle nebo štít, rukavice          

a chrániče sluchu  
6*  správce střelnice zabezpečí, že v době střelby je vstup 

do prostoru střelnice zakázán a v době vyvěšení 
červeného praporu se na střelnici střílí. 

 
Poznámka: 
 

Při porušení nebo nedodržení některého z výše uvedených 
bodů se střelba zastavuje a pokračuje se po zjednání 
nápravy.  
 

7*  předepsané kontroly hasících přístrojů 
8*  úplnost lékárničky 
 

4. PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU 
(uvedená bezpečnostní opatření se mohou použít jako výpis, 
s kterým se seznámí střílející před střelbou) 
 

6.1 Před zahájením střelby 
- vizuální kontrola výstřelného prostoru 

6.2 Během střelby 
- se zbraněmi se musí zacházet s největší opatrností, vždy jako 

by byly nabity 
- zbraně se na střelnici přenáší nenabité, mimo střelbu, pokud 

se odkládají jsou vždy střeženy 
- odložené zbraně jsou pod neustálou kontrolou určeného 

funkcionáře nebo zbrojíře 
- je zakázáno: 

- odkládat nabitou zbraň 
- mířit i nenabitou zbraní jinam, než do výstřelného prostoru 
- nabíjet zbraně neschváleným střelivem 
- provádět nedovolené úpravy a opravy 

- odkládat zbraně mimo vyhrazená místa                         
a nechávat je bez dozoru 

       

- manipulovat s jinou zbraní než s vlastní 
- uchovávat selhané střelivo v kapsách 
- střílet do směru, kde se nacházejí lidé, zvířata nebo objekty 

střelnice, které by mohly být výstřelem poškozeny 
- střílet bez předcházejícího poučení 
- vést střelbu po signálu zastavení střelby 
- nabíjet zbraně mimo palebné stanoviště 
Nabíjet zbraně je možné jen na střeleckém stanovišti. 
Zahájit a vést střelbu je povoleno: 
- po povelu ke střelbě 

Pozor! 
Při selhání je nutné vyčkat nejméně 30 sec. se zbraní 

namířenou ve směru střelby, otevřít do boku a předložit zbraň 
ke kontrole rozhodčímu nebo určenému zbrojíři. 

Při závadě se tato skutečnost okamžitě ohlásí rozhodčímu 
nebo cvičiteli a dále se postupuje dle jeho pokynů. 

Při povelu „Vybít“ nebo „Palbu zastavit“ je střelec povinen 
okamžitě zbraň vybít a uvést ji do bezpečného stavu. 

Po opuštění střeleckého stanoviště musí být zbraň stále 
vybita. 

Před střelbou a v jejím průběhu je střelci zakázáno 
požívat omamné nebo zklidňující látky  a alkoholické nápoje 
všeho druhu. 

Střelec musí přerušit střelbu, jestliže by výstřel mohl 
způsobit újmu na zdraví či majetku, popřípadě upozornit na 
situace, které jsou nebezpečné nebo mohou způsobit nehodu. 

 
Dodatek k brokové části: 

- zbraně se na střelnici přenáší bez řemenu zlomené           
a nenabité, mimo střelbu jsou uloženy na odkládacích stolech  
a věšácích, zlomené, nenabité. 
Zahájit a vést střelbu je povoleno: 

- po povelu k vypuštění terče 
- na střeleckém stanovišti po vypuštění terče, pokud je na 

střílejícím řada. 
Po vypuštění rozbitého terče nebo terče, který střelec 

nepřijal, je střelec povinen zlomit zbraň nebo otevřít závěr.  
Po opuštění střeleckého stanoviště musí být zbraň stále 

vybitá a zlomená. 
Při pohybu střelce po střelnici a při přecházení na střelecké 

stanoviště je zbraň vybita a zlomena. 
 

5. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
Při soutěžích či jiných střeleckých akcích musí pořadatel 

zajistit přítomnost zdravotnického personálu - zdravotníka nebo 
lékaře, popř. poučeného pracovníka ze zdravotnického minima 
(lektor ČMMJ, člen ČK) s možností kontaktu s lékařem a možností 
rychlé přepravy. 

Lékárnička je umístěna na vyznačeném místě a je vybavena na 
úrovni autolékárničky. Místo první pomoci se oznamuje při nástupu 
střílejících v době poučení. 
Postup při střeleckém poranění: 

volat: 
a) policii ČR 
b) rychlou záchrannou službu 
- oznámit následující údaje: 
* jméno a příjmení volajícího 
* přesné označení místa, úplná adresa a způsob příjezdu 
* zapsat datum a čas volání 
c) poskytování první pomoci  
* zraněného uložit na teplé a rovné místo s možností přístupu 
čerstvého vzduchu 

* zjistit rozsah zranění a provést ošetření zraněného místa 
 

Důležitá telefonní čísla: 
 
zdravotní středisko: 518 375 105 
záchranná služba:               155 
policie ČR:                           158 
hasiči:                                   150 
 

6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
 

- objekty střelnice musí být posouzeny z hlediska požární 
bezpečnosti podle ustanovení ČSN 730802, 730821, 730834, 730873 

- vyvěšený plán požární ochrany (požární směrnice) 
- budovy a věže jsou vybaveny ručními hasícími přístroji 
- před každou akcí (střelbou) rozmístit hasící přístroje, určit 

případné členy pořadatelského sboru, kteří budou ovládat hasící 
přístroje 

- pro případ zážehu travin je nutná příprava hasících 
prostředků (větve, plácačky atd.) 

- do uvedeného prostoru je obtížné dojet s hasící technikou, 
proto je nutné minimalizovat nebezpečí vzniku požáru 

 
- v případě požáru je nutné volat hasičský sbor 150 
- oznámit následující údaje: 
* jméno a příjmení volajícího 
* přesné označení místa, úplná adresa a způsob příjezdu 
* zapsat datum a čas volání 
* co hoří 
 

7. EKOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ 
 

- okamžitě po střelbách se bez rozdílu provádí likvidace 
veškerých odpadů, které při střelbách vznikají: 

* kartony od střeliva 
* nábojnice 
* zbytky asfaltových terčů 
 
Poznámka: 
 
Je zakázáno spalování nábojnic z jiných než papírových 

dutinek nebo jejich případné volné skladování volně v terénu. 
Provozovatel střelnice musí mít uzavřenou smlouvu            

s firmou na lidvidaci odpadů. 
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