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Úvodní ustanovení 

Tento provozní řád Střelnice PS AVZO Křinec je závazný pro všechny osoby, které jsou účastníky střeleb 
nebo se zdržují v prostoru střelnice. Všechny osoby zdržující se v prostoru střelnice jsou povinni se tímto 
provozním řádem seznámit a v průběhu střeleb jej dodržovat. 

a. Provozovatel střelnice 

a.1.1. Provozovatelem střelnice je PS AVZO Křinec, okr. Nymburk IČ 64730972. 

b. Místo střelnice, vlastnické vztahy 

b.1. Vnější vztahy 

b.1.1. Střelnice je zřízena cca 500 m od okraje obce Křinec, v místě bývalého opukového lomu uprostřed 
chráněného území Přírodní památky Chotuc, na pozemku p.č. 776/2 k.ú. Křinec [676292]. 

b.1.2. Souřadnice GPS jsou 500 15´ 57,8´´ severní šířky a 150 07´ 08,3´´ východní délky. 

b.1.3. Přístup a příjezd ke střelnici je po silnici III. třídy směru Křinec – Mečíř. 

b.1.4. Střelnice je částečně oplocena, na pravé straně od záchytného valu je stožár pro vyvěšování výstražné-
ho praporu. V mimoprovozní době je střelnice uzavřena. 

b.1.5. Směrem střelby je osa střelnice orientována na západ v azimutu cca 2750. 

b.1.6. Celková plocha pozemku, na němž je zřízena střelnice, je 1221 m2. 

b.2. Majetkoprávní vztahy 

b.2.1. Vlastníkem pozemku parcelní číslo 776/ k. ú. Křinec [676292] je Asociace víceúčelových základních 
organizací technických sportů a činností ČR, Křinec, Ke Štěpnici 322, 289 33 Křinec. 

b.2.2. .Majitelem zařízení střelnice je Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a 
činností ČR, Křinec, Ke Štěpnici 322, 289 33 Křinec. 

c. Druh a určení střelnice 

c.1.1. Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice pro krátké ruční palné zbraně, malorážky a brokovnice. 

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

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

d. Vstup na střelnici 

d.1.1. Střelnice je ve vyhrazené době přístupná veřejnosti. 

d.1.2. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice. 

e. Doba provozu střelnice 

e.1.1. Provoz střelnice je stanoven na dobu neurčitou. 
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f. Provozní doba, pravidla evidence osob 

f.1. Provozní doba na střelnici 

f.1.1. Střelnice je provozována celoročně v letním období od 1.5. do 30.10. od 8:00 do 20:00 hod., v zimním 
období od 1.11. do 30.4. od 9:00 do 16:00 hod. 

f.2. Pravidla evidence osob využívajících střelnici 

f.2.1. Správce střelnice vede knihu provozu střelnice, který 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.3. Komerční provoz střelnice 

f.3.1. Kategorie uživatelů: členové PS AVZO Křinec a ostatní sportovní střelci, ozbrojené složky, právnické 
osoby, fyzické osoby. 

f.3.2. Provozovatel střelnice může odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice bez udání důvodu. 

f.3.3. Ozbrojené složky a ostatní právnické osoby používající střelnici na základě jednorázové nebo dlouho-
dobé smlouvy, která je vždy uzavřena písemnou formou. 

f.3.4. Fyzické osoby, které vlastní platný zbrojní průkaz, při své první účasti musí být seznámeny s tímto 
provozním řádem a před střelbou musí absolvovat instruktáž o bezpečnosti při střelbě. Absolvování té-
to instruktáže potvrdí podpisem v provozním deníku. Střelbu provádí jen za dohledu řídícího střelby. 

f.3.5. Ostatní osoby, které nevlastní zbrojní průkaz, při každé své účasti musí být seznámeny s obsahem 
provozního řádu a musí absolvovat instruktáž o bezpečnosti zacházení se zapůjčenými zbraněmi. 

f.3.6. Fyzické osoby s platným zbrojním průkazem, které již absolvovaly instruktáž o bezpečném zacházení 
se zbraní a předpokládají opakované provozování střelby, jsou oprávněni provozovat střelby již bez 
dalších instruktáží v průběhu kalendářního roku. 

f.3.7. V případě pronájmu střelnice přecházejí povinnosti řídícího střelby na nájemce, který převzetí těchto 
povinností stvrdí podpisem v provozním deníku střelnice. 

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. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem 
č. 119/2002 Sb. v platném znění. Musí být starší 21 let a nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu 
skupiny B nebo C nebo D nebo E. 

g.1.5. Správce střelnice disponuje pověřením k jednání s příslušnými orgány státní správy a s ostatními 
právnickými a fyzickými osobami ve věcech provozu střelnice. 
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g.2. Vzor označení správce střelnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.2.1. Při výkonu funkce je správce střelnice povinen nosit viditelně označení správce střelnice – jmenovku 
umístěnou na přední vrchní straně oděvu. 

h. Povinnosti a oprávnění 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 PS AVZO Křinec. Jemu jsou ustanovení správci střelnice odpověd-
ni za svoji činnost. 

h.2.2. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice a za její technický stav v plném rozsahu zákonů, vyhlá-
šek a obecně platných předpisů na úseku zbraní a střeliva a tohoto provozního řádu. 

h.2.3. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem 
č. 119/2002 Sb. v platném znění. Musí být starší 21 let a nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu 
skupiny B nebo C nebo D nebo E. 

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 knihu provozu střelnice a dbá na jeho vyplňování. 

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 

Střelnice PS AVZO K řinec

SPRÁVCE STŘELNICE

Jméno P říjmení

AVZO
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osoby na střelnici a to včetně diváků a ostatních přítomných osob. 

h.2.4.6. Při střelbách je oprávněn jmenovat řídícího střelby, pokud tuto funkci nevykonává sám a zodpoví-
dá 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 povinnost kontroly zbraní a střeliva, které mají být následně na střelnici používány a v případě, 
že se jedná o zbraně kategorie „A“, ve smyslu § 4, odst. a), b), c), zákona č. 119/2002 Sb. v plat-
ném znění, neprodleně tuto skutečnost oznámit Policii ČR. 

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 nejsou bezpečné. 

h.2.4.11. V případě mimořádné situace informuje o jejím vzniku provozovatele střelnice a podle závažnosti 
i příslušné orgány. 

h.2.4.12. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem. 

h.3. Řídící střelby 

h.3.1.1. Funkci řídícího střelby může vykonávat osoba pověřená správcem střelnice. Svojí kvalifikací musí 
poskytovat 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 (policie, bezpeč-
nostní služby apod.), funkci řídícího střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky. 

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

h.3.1.4. Před zahájením střeleb provede kontrolu technického stavu zbraní a střeliva a provede poučení 
střelců a ostatních účastněných 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 a přerušení 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. 

h.3.1.9. Organizuje úklid střelnice, střelnici předá správci s oznámením o ukončení střeleb a provede zápis 
do provozního deníku střelnice. 

h.3.1.10. Řídící střelby odpovídá za prováděná opatření v případě mimořádných událostí a společně se 
správcem střelnice v těchto případech spolupracuje s příslušnými orgány. 

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 mapy, obsahuje zákres zařízení střelnice, vyznačení dovo-
leného směru střelby, umístění výstražných tabulí, oplocení, umístění lékárny viz příloha č. 1. 

i.2. Zařízení střelnice 

i.2.1. Střelnice má šířku 15 m a délku využitelnou pro střelbu 50 m. Levou stranu koridoru střelby tvoří stě-
na vybudovaná z dřevěných pražců o výšce cca 3 m, která se od vzdálenosti cca 6 m zvedá do výše 
cca 5 m. Dopadiště střel je v zastřešeném cílovém objektu. 

i.2.2. Prostor palebné čáry je zastřešen vlnitou hliníkovou krytinou na ocelové konstrukci. Na palebné čáře 
je zřízeno 8 střeleckých stavů pro střelbu z malorážky nebo 12 střeleckých stavů pro střelbu z krátkých 
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zbraní v poloze vstoje. Prostor palebné čáry je v celé šířce opatřen ochrannými sklopnými clonami, 
které zabraňují úletu střel přes záchytný val v případech nežádoucího výstřelu. 

i.2.3. Přenosná terčová zařízení slouží pro zavěšení podložek terčů, které se podle střeleckého cvičení umís-
ťují na vzdálenosti 10, 15, 25 nebo 50 m. 

i.2.4. Týlová část střelnice zahrnuje plochy a objekty, které přímo nesouvisejí se střelbou a mimo jiné slouží 
k zabezpečení provozu střelnice. 

i.2.5. Na střelnici je zavedena elektrická energie, telefonické spojení jen za použití mobilních telefonů. 

i.2.6. Na pravé straně od záchytného valu je stožár pro vyvěšování výstražného praporu. 

i.3. Umísťování terčů 

i.3.1. Palebná čára je vždy ve střeleckém přístřešku. 

i.3.2. Terče se umísťují na vzdálenosti podle druhu cvičení na terčová zařízení nebo do držáků. 

i.3.3. Je dovoleno používat pouze příslušné terče na kartonových, dřevěných nebo plastových podložkách. 
Není dovoleno střílet na terče z materiálů, které by mohly způsobit odraz střel. Zakazuje se střílet do 
předmětů, které nemají charakter terče. 

i.3.4. Při střelbě na kratší vzdálenost než 50 m, se terče posouvají k palebné čáře, která se vždy nachází pod 
přístřeškem. 

i.3.5. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se tyto umísťují do rámů na vzdálenost 25 m od palebné čáry. 

i.3.6. Je dovolena střelba na sklopné ocelové figury na vzdálenosti od 25 m do 50 m jen za použití olově-
ných střel. 

j. Zbraně a střelivo 

j.1. Dovolené zbraně a střelivo 

j.1.1. Na střelnici PS AVZO Křinec je dovoleno střílet: 

j.1.1.1. Malorážky ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem a olověnou střelou. 

j.1.1.2. Malorážkové pistole nebo revolvery ráže .22 (5,6 mm), nebo 6 mm Flobert s okrajovým zápalem a 
olověnou střelou. 

j.1.1.3. Krátké ruční palné zbraně (pistole nebo revolvery) do ráže .45 se středovým zápalem se střelami 
olověnými nebo plášťovanými s olověným jádrem. Při střelbě na kovové terče jen olověné střely. 

j.1.1.4. Krátké a dlouhé zbraně nabíjené ústím hlavně černým střelným prachem a jejich repliky do ráže 
.50, za použití olověných sférických nebo ogiválních střel. 

j.1.1.5. Na střelnici ke střelbě na pevný terč je povoleno používat dlouhé brokové zbraně konstruované na 
náboje s hromadnou střelou (brokovnice), maximálně ráže 12, nabíjených náboji o max. průměru 
broků 2,5 mm. 

j.1.1.6. Kulovnice při jejich nastřelování do výkonu ráže 30-06 Springfield, pouze se souhlasem správce 
střelnice. 

j.2. Zakázané zbraně a střelivo 

j.2.1. Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi kategorie A, uvedenými v 
§4 odst. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, pokud na ně není udělena platná výjimka. 

j.2.2. Je zakázáno střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a nepřísluš-
ným. Stejně tak je zakázáno střílet střelivem laborovaným speciálními střelami (svítící, zápalné, prů-
bojné, expanzní, výbušné, barvící, chemické, biologické a podobné). 

j.3. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být 

j.3.1. V řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz. 

j.3.2. Řádně registrované, dokladem o registraci je platný průkaz zbraně. Subjekty uvedené v §1 odst. (2), 
písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění pro podmínky držení, nošení a používání zbraní pod-
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léhají speciální právní úpravě. 

j.3.3. Opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou. 

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. Střelbu ze zbraní neregistrovaných nebo nepodléhajících registraci je možné vést pouze na základě 
souhlasu správce střelnice. 

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. Střelba z malorážek a z historických zbraní se vede ze všech střeleckých poloh. 

k.1.3. Při nastřelování kulovnic se vede střelba na jednom vyhrazeném stavu vsedě s oporou. 

k.2. Vzdálenost střelby 

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

k.2.2. Minimální vzdálenost terčů je 5 m před palebnou čárou. 

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice 

l.1. Všeobecně 

l.1.1. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice. 

l.1.2. Oprávněné kontrolní orgány Policie ČR, Ministerstva vnitra a orgány ve smyslu zvláštních předpisů 
mají přístup na střelnici kdykoliv. 

l.1.3. Před každou střelbou musí být vztyčen signální prapor červené barvy. 

l.1.4. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, s důrazem na 
osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných látek. 

l.1.5. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí být vhodně oblečeny a obuty, musí 
používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých nebo jiných brýlí pro ochranu 
zraku. Čepice se štítkem se doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi. 

l.1.6. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

l.1.7. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je podřízena řídícímu střelby. 

l.1.8. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střílející a řídící střelby. 

l.1.9. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou na palebné čáře být rozhodčí, za-
pisovatelé a jiné oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři. 

l.1.10. S vědomím a souhlasem správce střelnice mohou být v určeném prostoru diváci. Všechny osoby na-
cházející se na střelišti musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto 
poučení nesmí být střelba zahájena. 

l.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě 

l.2.1. Všichni účastníci střelby jsou povinni ve smyslu poučení, které jim bylo uděleno, přísně dodržo-
vat pravidla bezpečné manipulace se zbraní. Střelci se nesmí dotýkat spouště dříve, než mají 
zbraň namířenou na cíl. Jsou podřízeni pokynům správce střelnice a řídícího střelby. Za dohled 
nad dodržováním pravidel střelby zodpovídá určený řídící střelby. 

l.2.2. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí být jím 
poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů. 
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l.2.3. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn ří-
dícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být mě-
něn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu. 

l.2.4. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akus-
tický signál, ukázání se terčů apod.). 

l.2.5. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně zakázáno střílet 
do jiných předmětů (plechovek, láhví apod.), než terčů. 

l.2.6. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu, je-li k tomu vydán povel, případně i bez povelu, pokud se v 
ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata. 

l.2.7. Střelbu musí střelec zastavit, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na střelnici. 

l.2.8. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstra-
nit, zbraň zajistí, odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým signálem řídícímu střelby. 

l.2.9. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bez-
pečného prostoru na záchytný val. 

l.2.10. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Ne-
dojde-li ani při opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve smě-
ru střelby ještě po dobu alespoň 15 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je zakázáno otevírat závěr 
zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat. 

l.2.11. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.Zbraně musí být 
vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným případně vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u 
revolverů, či jiným způsobem podle jejich konstrukce zabezpečené. 

l.2.12. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech nebo v přenoskách. Z pouzdra je dovoleno 
zbraň vyjmout a manipulovat s ní na povel řídícího střelby až na palebné čáře. 

l.2.13. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. 

l.2.14. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje správce střelnice. 

l.2.15. Střílet lze pouze ve stanovené provozní době: 

l.2.16. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

l.2.17. Do výstřelného prostoru lze vstoupit pouze na povel řídícího střelby, poté co byl k tomu vydán pří-
slušný povel, je provedena kontrola zbraní a zbraně jsou odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný 
výstřel. 

l.2.18. Výměnu střelců na palebné čáře si provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící střelby vydat po-
vel k zastavení palby a přesvědčit se o tom, že zbraně jsou vybity a ve stavu vylučujícím i náhodný 
výstřel. 

m. Postup při vzniku mimořádných událostí 

m.1. Obecně 

m.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá určený řídící 
střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a ten s příslušnými orgány. 

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

m.1.3. Vybraná důležitá telefonní čísla: 
tísňové volání     112 
hasiči      150 
záchranná služba     155 
policie ČR      158 
Obvodní oddělení PČR Křinec   702 210 552 

m.2. Zranění 

m.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz 
zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolá záchrannou službu. 
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m.2.2. V případě zranění nebo usmrcení osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice 
a jakékoliv další manipulaci se zbraněmi a střelivem a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí 
útvaru policie ČR. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny. 

m.3. Požár 

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

m.3.2. Správce střelnice vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva a neprodleně organizuje hašení 
za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice, a organizuje opatření, aby se požár neroz-
šířil do okolí. 

m.3.3. 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. 

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 PS AVZO Křinec byl schválen provozovatelem střelnice dne xx. června 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 Středočeského kraje 
   2 – provozovatel 
   3 – střelnice 
 
 
 
 

Ověření provozního řádu: 
Ověřuji podle §52 odst.(4). písm. b) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, že tento provozní řád střelnice PS 

AVZO Křinec 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 578/15 znaleckého deníku. 
 

L.S. 
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příloha č.2 provozního řádu střelnice 
 

Střelnice - Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, 
Křinec 

 
seznam správců střelnice 

 
Příjmení a jméno Datum nar. Telefon 
Beneš Milan 25.9.1959 604 316 386 
Ešner Zdenek 8.10.1953 606 062 902 
Hurych Miroslav 19.5.1955 728 948 252 
Chládek Jan 3.10.1978 731 187 775 
Jirka Jiří 6.4.1946 728 858 756 
Košvanec Miloslav 15.10.1956 607 921 135 
Kovář Pavel 30.11.1972 775 020 356 
Odvárko Miloslav 17.5.1952 606 572 310 
Pšenský František 22.8.1946 725 374 632 
Svoboda Aleš 23.10.1974 602 422 449 
Svoboda Jiří 23.10.1974 603 386 156 
Tichý Josef 4.2.1934 605 067 544 
Červený Jiří 13.2.1952 603 395 373 
Stránský František 25.4.1968 739 430 469 
Černý Jiří 25.8.1967 602 722 831 
Hruška Miloš 25.12.1972 605 936 709 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Odvárko Miloslav 
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Oznámení o změně provozního řádu střelnice AVZO Křinec 
 
Oznámení o změně provozního řádu s platností od 31.10.2018 se kompletně ruší. 
 
 
S platností od 21.9.2019 měníme provozní řád v těchto bodech: 
 
a. Provozovatel střelnice 
 
a.1.1. Provozovatelem střelnice je Asociace víceúčelových ZO technických sportů 
a činností ČR, Zelené náměstí 56, 289 33 Křinec IČO 64730972. 
 
b.2. Majetkoprávní vztahy 
 
b.2.1. Vlastníkem pozemku parcelní číslo 776/2 k. ú. Křinec [676292] je Asociace 
víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, Zelené náměstí 56, 289 33 
Křinec IČO 64730972. 
 
b.2.2. .Majitelem zařízení střelnice je Asociace víceúčelových ZO technických sportů 
a činností ČR, Zelené náměstí 56, 289 33 Křinec IČO 64730972. 
 
c. Druh a určení střelnice 
 
c.1.3. Střelnice není používána k podnikatelským účelům. 
 
f.1. Provozní doba na střelnici 
 
f.1.1. Střelnice je provozována celoročně, v letním období od 1.4. do 31.10. od 8:00 
do 20:00 hod., v zimním období od 1.11. do 31.3. od 9:00 do 17:00 hod. 
 
f.3. Provoz střelnice 
 
f.3.1. Kategorie uživatelů: členové PS AVZO Křinec a ostatní sportovní střelci, 
právnické osoby, fyzické osoby. 
f.3.2. Ruší se  
f.3.3. Ruší se 
f.3.4. Fyzické osoby, které vlastní platný zbrojní průkaz, při své první účasti musí být 
seznámeny s tímto provozním řádem a před střelbou musí absolvovat instruktáž 
o bezpečnosti při střelbě. Absolvování této instruktáže potvrdí podpisem v provozním 
deníku.  
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f.3.5. Ostatní osoby, které nevlastní zbrojní průkaz, při každé své účasti musí být 
seznámeny s obsahem provozního řádu a musí absolvovat instruktáž o bezpečnosti 
zacházení se zapůjčenými zbraněmi. Střelbu provádí jen za dohledu řídícího střelby. 
f.3.6. Fyzické osoby s platným zbrojním průkazem, které již absolvovaly instruktáž 
o bezpečném zacházení se zbraní a předpokládají opakované provozování střelby, 
jsou oprávněni provozovat střelby již bez dalších instruktáží v průběhu kalendářního 
roku. 
f.3.7. Ruší se 
 
h.2. Správce střelnice 
 
h.2.4.7. Dbá na to, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v místě pro ně 
určeném – týlová část střelnice. 
h.2.4.8. Má povinnost kontroly zbraní a střeliva, které mají být následně na střelnici 
používány a v případě, že se jedná o zbraně kategorie „A“, ve smyslu § 4, odst. a), b), 
c) zákona č. 119/2002 Sb., v platném znění, nepovolí střelbu z této zbraně, s tímto 
střelivem nebo zakázaným doplňkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Odvárko Miloslav 
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