JUDr. Jindřich Kubík
soudní znalec – balistik
uznávání a schvalování střelnic
Waltrova 38, 318 00 Plzeň
ORKT – 1379/ZBR 2006, ORKT -979/ZBR -2007
K č.j. 1360/58 -96

PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
STŘELNICE ÚSTALEČ
PROVOZOVATEL: ARIAMED S.R.O., PRAŽSKÁ 25, 339 01 KLATOVY
(DLE VYHLÁŠKY Č 115/2014 ZE DNE 19.6.2014 O PROVOZOVÁNÍ STŘELNIC, K §52 ODST.7 ZÁKONA O ZBRANÍCH)

1. ÚČEL STŘELNICE
Střelnice slouží společnosti ARIAMED s.r.o. ke střelbě z brokových zbraní pro mezinárodní
disciplínu lovecký brokový parkúr (SPORTING), COMPAK SPORTING, UNIVERZÁLNÍ A
OLYMPIJSKÝ TRAP ( dvě střeliště), SKEET ( jedno střeliště), pro kulové disciplíny běžící i
pevný terč a pro střelbu z krátkých a dlouhých kulových zbraní do vzdálenosti do 100 m, za
účelem tréninku, pořádání soutěží, včetně mezinárodních, a ke cvičným účelům.

2. CHARAKTERISTIKA A DISLOKACE STŘELNICE
Podle ČSN 395401 – Civilní střelné zbraně a střelivo a Střelnice pro ruční palné a plynové
zbraně je střelnice Ústaleč provozovatele ARIAMED s.r.o., Pražská 25, 339 01 Klatovy
zařazena jako střelnice:
-

venkovní
otevřená
pro brokovnice všech ráží
pro krátké kulové zbraně ráže .22 -.50
pro dlouhé kulové zbraně ráže .22 - .458MAG
pro malorážky cal. .22
pro bezplášťové olověné střely (broky)
pro plášťové střely
pro ocelové broky
do 100 m
s proměnlivou dálkou střelby

-

s pohyblivou palebnou čarou a terčovou linií
s pevně danou délkou střelby u kule
stálá
veřejná
nekomerční
výcviková, sportovní a myslivecká

střelnice se nachází k KÚ Ústaleč, čísla parcel 141, 91/2,91/1,107,108,109,110,1443/1,
1443/2, majiteli pozemků je Myslivecké sdružení Ústaleč, IČO 68 781 792, v užívání Ariamed
s.r.o.
Střelnice je schválena znaleckým posudkem 1360/58 -96 ze dne 22.9.2006. Provoz střelnice
je povolen výměrem ( souhlasem) PČR oddělení služby zbraní a bezpečnostního materiálu
v Klatovech č.j. ORKT 1379/ZBR 2006 a ORKT 979/ZBR 2007.
3. POVINNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU STŘLENICE JSOU
A) PROVOZOVATEL STŘELNICE
- společnost ARIAMED s.r.o., Pražská 25, 33901 Klatovy, IČO 264 02 971, jednatel
MUDr. Marek Škanta
B) MÍSTO A VLASTNÍK POZEMKU
- střelnice se nachází v KÚ Ústaleč – číslo parcel viz odstavec 2. Majiteli pozemků je
Myslivecké sdružení Ústaleč
C) VYUŽITÍ STŘELNICE
- střelnice je nekomerční, bude využívána provozovatelem a vlastníkem střelnice
D) VEŘEJNOST
- střelnice je přístupná veřejnosti se souhlasem provozovatele střelnice a za podmínek
stanovených provozním řádem střelnice, zákonem o zbraních a střelivu včetně
prováděcích norem.
E) DATUM UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ STŘELNICE
- provoz střelnice a platnost provozního řádu je na dobu neurčitou, stejně jako souhlas
s provozem střelnice
F) PROVOZNÍ DOBA STŘELNICE
- střelnice je provozována od ledna do prosince od 8:00 do 21:30. Osoby využívající
střelnici budou dodržovat provozní řád střelnice. Evidence osob využívajících střelnici
je vedená v provozním deníku střelnice.
G) SPRÁVCI STŘELNICE A VZOR OZNAČENÍ
- správce střelnice může být osoba, která splňuje podmínky dle zákona 119/2002 Sb. o
zbraních a střelivu. Seznam správců střelnice včetně vzoru označení je uveden níže
(popř. v příloze provozního řádu)
USTANOVENÍ SPRÁVCI STŘELNICE:

JMÉNO:

TELEFONNÍ ČÍSLO

ČÍSLO ZP

MILAN ČERNÝ

723247293

AL325742

MUDr. MAREK ŠKANTA

602524544

AL315786

MUDr. JAN HUMPLÍK

376522972

AL 543197

ALEŠ RUTH

608171647

AL547421

-

PODPIS

jsou osoby zodpovědné za bezpečný provoz střelnice. Může jím být jen fyzická osoba
starší 21 let a nejméně 3 roky držitelem ZP skupiny B,C,D nebo E.
Vzor označení správce střelnice:

SPRÁVCE STŘELNICE
ÚSTALEČ
(PROVOZOVATEL ARIAMED S.R.O., PRAŽSKÁ 25, 33901
KLATOVY, IČO 26402971)

…………………………………………………………………………………….
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

H)
1.

POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPRÁVCE STŘELNICE A DALŠÍCH OSOB
Správce střelnice je povinen:

2.
a)
b)
c)
d)

při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené
provozním řádem
zajistit přístupnost provozního řádu střelnice
zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem
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 příslušnému útvaru policie zranění
nebo usmrcení osoby při provozování střelnice
vést provozní deník střelnice
udržovat pořádek na střelnici
vykázat ze střelnice osoby, které nedodržují provozní řád
Provozovatel střelnice je povinen
oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru PČR, který vydal
povolení k provozování střelnice
změnu provozního řádku střelnice
změnu správce střelnice
změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice
ukončení provozování nebo zrušení střelnice

dále je provozovatel povinen
e)
zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici
f)
vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí
předpis

I) SITUAČNÍ NÁKRES STŘELNICE
Přehledný situační nákres střelnice s vyznačení směru střelby a jednotlivých střelišť je
přiložen k provozním řádu.
J) POVOLENÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
1. ZBRANĚ
Všechny typy krátkých a dlouhých kulových zbraní, všechny typy
dlouhých brokových zbraní určených pro střelbu hromadnou střelou v rážích .410 – 12 a to
včetně samonabíjecích v souladu se zákonem 119/2002 Sb.o střelných zbraních a střelivu.
Zbraně musí být nepoškozené a v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečnou
funkčnost, registrované (dokladem o registraci je průkaz zbraně), opatřené platnou
ověřovací značkou ČÚZZS nebo uznávanou zahraniční zkušební značkou, v souladu se

zákonem 156/200Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a
mezinárodních dohod o uznávání zkušebních značek.
Při střelbách v uvedených disciplínách musí být zbraně bez řemenů. Je
zakázáno se pohybovat s nabitou zbraní mimo střelecká stanoviště.
3.

STŘELIVO

Do brokovnic je povoleno používat náboje s hromadnou střelou, do krátkých a dlouhých
zbraní kulových plášťové i bezplášťové střely uvedené v tabulkách CIP v souladu se zákonem
119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, které nejsou poškozené a jsou v řádném
technickém stavu zajišťujícím jejich spolehlivost a bezpečnost. Do brokovnic je povoleno
používat náboje s hromadnou střelou v rážích .410-12. Při konání brokových sportovních
disciplín je maximální povolená velikost broků v náboji 2,5 mm a celková hmotnost náplně
hromadné střely nesmí přesahovat 28 g. Není povoleno užívat zakázané střelivo ve smyslu
zákona 119/2002Sb.

K) POVOLENÝ ZPŮSOB STŘELBY
- střelnice slouží společnosti ARIAMED s.r.o., Pražská 25, 33901 Klatovy ke střelbě ze všech
druhů a ráží brokových zbraní pro disciplíny lovecký parkúr (SPORTING), TRAP, SKEET,
COMPAK SPORTING. Minimální dálka střelby je 15 m, maximální dálka střelby 100m. Dále
slouží na schváleném kulovém střelišti ke střelbě ze všech krátkých i dlouhých kulových
zbraní na stacionární i běžící terče, minimální vzdálenost je 25 metrů, maximální 100 metrů.
Střelba bude prováděna za účelem tréninku, pořádání soutěží a ke cvičným účelům.
L) PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PROVOZU STŘELNICE
1. při každém tréninku a závodě musí být přítomen ustanovený správce střelnice
2. střelbu na střelnici nelze provozovat osamocenou osobou, to znamená, že musí být
přítomny nejméně dvě osoby, z nichž jedna je správce střelnice
3. správce střelnice určí na každý trénink a závod příslušné funkcionáře nebo rozhodčí, kteří
musejí dbát na dodržování pravidel bezpečné střelby
4. před zahájením střeleb provede správce nebo jím určená osoba kontrolu jednotlivých
střelišť, zda se zde nenacházejí nepovolané osoby
5. před zahájením střelby poučit přítomné osoby os povinnosti dodržování bezpečnostních
zásad na střelnici
6. při střelbě dodržovat všechna pravidla bezpečného zacházení se střelnou zbraní a
střelivem

7. nepřipustit ke střelbě střelce, kteří jsou v podnapilém stavu nebo jejich schopnost je
snížena užitím omamných nebo psychotropních látek
8. není dovoleno se pohybovat se střelnou zbraní mimo střelecká stanoviště
9. zamezit přístup osobám do prostoru, ve kterém se střílí
10. všechny osoby přítomné na střelnici jsou povinny se řídit tímto provozním řádem a
pokyny správce střelnice
11. v době střeleb vyvěsit na viditelném místě červený prapor, který bude umístěn na
stožáru.
12. kolem celé střelnice budou v době konání střeleb vyvěšeny výstražné cedule upozorňující
na provoz střelnice
13. zřetelně a jasně vyznačit barevnou folií střeliště, na kterém se bude konat akce
v disciplíně lovecký parkúr a compak sporting. V prostoru střeliště budou dále vyznačena
jednotlivá střelecká stanoviště čtvercem o straně 1 m nebo kruhem o průměru 1m
14. pořadatel, správce střelnice a případně rozhodčí, má podle svého uvážení omezit úhel
(výseč) směru střelby u disciplíny LP a CS.
15. střelci jsou povinni při střelbě v disciplínách lovecký parkúr, trap, skeet, compak sporting
používat ochranné prostředky (brýle a ochrana sluchu)

M) POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

1. povinnost ihned ukončit střelbu – mimořádná událost
- objeví-li se v prostoru a ve směru střelby lidé nebo zvířata
- při zjištění jakéhokoli porušení bezpečnostních předpisů kterýmkoli
z účastníků střeleb
2. zdravotnické opatření
Při každé střelbě (soutěž, trénink, závod, přebor) musí být střelnice
vybavena lékárničkou, za účelem poskytnutí první pomoci. Obsah lékárničky první pomoci
stanoví prováděcí předpis MZ. Při těchto jmenovaných akcích bude vždy připraveno
motorové vozidlo, umožňující rychlý transport zraněného. V případě vážného zranění je
nutné aktivovat integrovaný záchranný systém zavoláním na číslo 112, případně 155 nebo
158.

3. protipožární opatření
V prostoru střelnice musí být dodržována protipožární opatření, platná
podle požárních předpisů. Je zakázáno spalovat terče, obaly od nábojů, plastové nebo
papírové nábojnice a jinak manipulovat s ohněm. V případě požáru volat telefonní číslo 112
nebo 150

N) DALŠÍ SDĚLENÍ
Za podmínek uvedených v provozním řádu střelnice a při dodržení
ustanovení zákona o zbraních a střelivu včetně prováděcích norem je provoz střelnice
Ústaleč provozovatele společnosti ARIAMED s.r.o., Pražská 25, 33901 Klatovy schválen do
bezpečného provozu.

Ústaleč 28.12.2015

JUDr. Jindřich Kubík v.r.

MUDr. Marek Škanta v.r.

…………………………………………………….

…………………………………………………..

Soudní znalec, balistik

MUDr. Marek Škanta
jednatel Ariamed s.r.o.

