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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Závaznost provozního řádu 

1.1.1. Tento provozní řád střelnice Milovice je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru 
střelnice. 

1.2. Druh a určení střelnice 

1.2.1. Stálá venkovní otevřená sportovní a výcviková střelnice pro krátké a dlouhé ruční palné zbraně. 

1.2.2. Ve smyslu zbrojního zákona je střelnice provozovaná k podnikatelským účelům. 

1.2.3. Ve smyslu ČSN 39 5401 jde o střelnici kategorie A, třídy 2, 3 skupiny K/H. 

1.2.4. Provozovateli střelnice byla pro činnost provozování střelnic vydána koncesní listina. 

1.3. Majetkoprávní vztahy 

1.3.1. Vlastníky pozemku, na němž je zřízena střelnice, jsou pan Pavel Céza a pan Radovan Vondráček. 

1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice 

1.4.1. Provozovatelem střelnice je p. Pavel Céza, Jiráskova 64/13, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 70729638. 

1.4.2. Seznam správců střelnice je uveden v samostatné příloze č. 4 tohoto provozního řádu. 

2. Popis střelnice 

2.1. Vnější vztahy 

2.1.1. Pozemek, na kterém je zřízena střelnice, se nachází severně od Milovic, východně od obce Jiřice, na 
pozemku parcelní číslo 438 a na stavební parcele č. 243, katastrální území Jiřice. 

2.1.2. Souřadnice GPS jsou 500 14´ 45´´ severní šířky, 140 52´ 09´´východní délky, nadmořská výška 235 m. 

2.1.3. Přístup a příjezd na střelnici je po místních komunikacích a dále po zpevněných lesních cestách až ke 
střelnici. 

2.1.4. U střelnice je vyhrazena plocha pro parkování vozidel. 

2.1.5. Střelnice je oplocena, na přístupech je označena výstražnými tabulemi. Tabule mají minimální 
rozměry (20 x 15) cm s textem: „POZOR STŘELNICE!“ Vstup do prostoru střelnice je uzavřen 
uzamykatelnou bránou. 

2.1.6. Směrem střelby je osa střelnice orientována přibližně na sever, v azimutu 3480. 

2.1.7. V bocích a ve směru střelby je střelnice uzavřena přírodními zemními svahy. 

2.2. Zařízení střelnice 

2.2.1. Střelnici tvoří jeden úsek. 

2.2.2. Střelnice má šířku cca 29 m a délku využitelnou pro střelbu 30 m. 

2.2.3. Jsou na ní vybudována zařízení: 

2.2.3.1. Zděný provozní monoblok, ve kterém je zřízeno střeliště, provozní místnost, klubovna 
s přípravnou občerstvení a WC. 

2.2.3.2.  Střeliště má rozměry (14,6 x 4,8) m a výšku 2,8 m. Podlaha přístřešku je betonová, cca 15 cm 
nad úrovní terénu střelnice. Na palebné čáře se zřizuje 10 střeleckých stanovišť, která jsou 
umístěna v samostatných střeleckých boxech. 

2.2.3.3. Čelní záchytný zemní val o výšce cca 10 m, před nímž se umísťují stojany pro uchycení terčů.  

2.2.4. V provozní místnosti střelnice je umístěna lékárna s prostředky pro poskytnutí první pomoci a jeden 
ruční hasicí přístroj. 
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2.3. Umísťování terčů 

2.3.1. Terče se umísťují na příslušné vzdálenosti podle druhu cvičení na terčová zařízení umístěná v cílovém 
prostoru. 

2.3.2. Při střelbě disciplín praktické střelby se střelecká stanoviště mění podle pravidel příslušné discipliny a 
vymezují se v ploše střelnice. Ke střelbě těchto disciplín je vždy nutný souhlas správce střelnice. 

2.3.3. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné, kovové nebo plastové terče podle ustanovení 
pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet na terče z materiálů, které by mohly způsobit odraz střely z 
prostoru střelnice. Rovněž není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat. 

2.3.4. Není dovoleno střílet na kovové terče, které jsou deformované nebo poškozené. 

2.3.5. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terče umísťují do stabilních rámů na příslušnou vzdálenost od 
palebné čáry. 

3. Povinností funkcionářů 

3.1. Provozovatel střelnice 

3.1.1. Povinnosti provozovatele střelnice stanoví §54 zákona č. 119/2002 Sb. 

3.1.2. Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10ti pracovních dnů Krajskému ředitelství policie 
Středočeského kraje: 

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. 

3.1.3. Provozovatel střelnice je povinen vybavit střelnici lékárnou pro poskytnutí první pomoci, která musí 
být vybavena materiálem, který stanoví příloha č. 3 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 493/ 2002 
Sb. 

3.2. Správce střelnice 

3.2.1. Správce střelnice je ze zákona osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. 

3.2.2. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice a za její technický stav v plném rozsahu zákonů, 
vyhlášek a obecně platných předpisů a tohoto provozního řádu. 

3.2.3. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje provozovatel střelnice. Tomu je správce střelnice 
zodpovědný za svoji činnost. 

3.2.4. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat požadavky stanovené zákonem 
č.119/2002 Sb. v platném znění. 

3.2.5. Povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. a dále: 

3.2.5.1. Jsou u něho uloženy klíče od objektů střelnice.  

3.2.5.2. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu. 

3.2.5.3. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů. 

3.2.5.4. Zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice. 

3.2.5.5. Při výkonu své funkce nosí viditelně označení správce střelnice 

3.2.5.6. Je povinen zajistit přístupnost provozního řádu pro všechny návštěvníky střelnice. 

3.2.5.7. Je povinen zajistit, aby střelbu prováděla pouze osoba k tomu oprávněná. 

3.2.5.8. Při střelbách jmenuje vždy řídícího střelby, pokud tuto funkci v dané chvíli nevykonává sám, a 
zodpovídá za jeho seznámení s provozním řádem střelnice. Vydává řídícímu střelby souhlas se 
zahájením jeho činnosti na střelnici. 

3.2.5.9. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto provozního 
řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. 

3.2.5.10. Stejně tak má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou 
bezpečné. 
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3.2.5.11. V případě ohrožení života, zdraví a majetku je povinen okamžitě zastavit střelbu. 

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

3.3. Řídící střelby 

3.3.1. Řídícího střelby jmenuje správce střelnice. 

3.3.2. Řídící střelby musí splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí 
znát zásady manipulace se zbraněmi a pravidla střílené discipliny. 

3.3.3. Řídící střelby se řídí pokyny správce střelnice, musí být seznámen s provozním řádem střelnice. 

3.3.4. V době konání sportovní soutěže funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby příslušný 
rozhodčí na palebné čáře. 

3.3.5. V případě pronájmu střelnice pro výcvik organizované jednotky (policie, bezpečnostní služba apod.), 
funkci řídícího střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky, pokud není dohodnuto se správcem 
střelnice jinak. 

3.3.6. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých 
cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou, během střelby a po jejím ukončení. 

3.3.7. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny osoby 
na úseku střelnice a to včetně diváků a ostatních přítomných osob. 

3.3.8. Má povinnost zastavit střelbu, pokud může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku. 

3.3.9. Řídící střelby odpovídá za bezprostřední likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během 
střelby. V tomto případě spolupracuje se správcem střelnice. 

3.3.10. Zahájení a ukončení střelby hlásí přítomnému správci střelnice. 

3.3.11. Před zahájením střelby: 

3.3.11.1. Projedná se správcem střelnice podmínky plánovaných střeleckých cvičení a přípravu terčových 
situací. 

3.3.11.2. Provede zápis do provozního deníku střelnice. 

3.3.11.3. Poučí podřízené funkcionáře a střílející, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb. 

3.3.11.4. Přesvědčí se o znalosti střelců o bezpečnostních pravidlech při střelbě. 

3.3.11.5. Provede kontrolu střelnice, střeleckých stavů, zbraní střelců a připraveného střeliva. 

3.3.12. V průběhu střelby: 

3.3.12.1. Dbá na dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby. Důrazně 
dbá na to, aby střelci nemířili nad záchytný val. 

3.3.12.2. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby. 

3.3.12.3. Zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru nebo jiné 
mimořádné situaci, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé, případně je-li dáno varovné 
znamení nebo jiný dohodnutý signál. 

3.3.12.4. Dbá na to, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v místě pro ně určeném. 

3.3.13. Po ukončení střelby: 

3.3.13.1. Po vydání povelu k ukončení střelby se přesvědčí o tom, že zbraně jsou vybité a zajištěny tak, že 
nemůže dojít ani k náhodnému výstřelu. 

3.3.13.2. Provede vystřídání střílející směny. 

3.3.13.3. Po skončení střeleb organizuje úklid střelnice, střelnici předá přítomnému správci střelnice 

3.3.13.4. O ukončení střeleb provede zápis do provozního deníku střelnice. 

4. Zbraně a střelivo 

4.1. Dovolené zbraně a střelivo 

4.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet: 
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4.1.1.1. z krátkých zbraní náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, z polohy vstoje, 

4.1.1.2. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, ze všech poloh, 

4.1.1.3. z krátkých zbraní včetně samopalu 61 jednotlivými ranami, náboji do výkonu ráže .50 se 
středovým zápalem, olověná nebo plášťová střela, vstoje, 

4.1.1.4. z historických zbraní a jejich replik, krátkých i dlouhých, nabíjených černým prachem a 
olověnou střelou, vstoje, 

4.1.1.5. ze samopalu 58 náboji ráže 7,62 x 39 mm, ze všech poloh, jednotlivými ranami i dávkou, vždy 
pouze se souhlasem správce střelnice. 

4.1.1.6. ze samopalů nabíjených pistolovým střelivem, ze všech poloh, jednotlivými ranami. Dávkou 
pouze se souhlasem správce střelnice. 

4.1.1.7. z brokovnic náboji laborovanými broky bez omezení velikosti nebo jednotnou střelou, vstoje, 

4.1.1.8. z brokovnic pryžovými broky bez omezení velikosti nebo jednotnou střelou, vstoje, 

4.1.1.9. z loveckých kulovnic při jejich nastřelování, výhradně s oporou v poloze vsedě, vždy pouze se 
souhlasem správce střelnice, 

4.1.1.10. ze všech ručních palných zbraní cvičným střelivem. 

4.2. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být 

4.2.1. V řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz. 

4.2.2. Řádně registrované, dokladem o registraci je platný průkaz zbraně. 

4.2.3. Opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou. 

4.2.4. Subjekty uvedené v §1 odst. (2), písm. a) zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění, pro podmínky 
držení, nošení a používání zbraní podléhají speciální právní úpravě. 

4.3. Ostatní zbraně 

4.3.1. Používání jiných zbraní než výše uvedených, je možné jen na základě souhlasného vyjádření soudního 
znalce specializace balistika, pro jejich trvalé užívání i následného souhlasu Krajského ředitelství 
policie Středočeského kraje a zpracování dodatku nebo změny provozního řádu. 

4.4. Je zakázáno 

4.4.1. Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi kategorie A, uvedenými v §4 odst. a) 
zákona č. 119/2002 Sb, pokud na ně není udělena platná výjimka. 

4.4.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a nepříslušným. 

4.4.3. Používat zakázané střelivo uvedené v §4 odst. b) zákona č. 119/2002 Sb, pokud na ně není udělena 
platná výjimka. 

5. Pravidla bezpečnosti 

5.1.1. Na střelnici mají přístup osoby na základě souhlasu správce střelnice. 

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

5.1.3. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou po celou dobu střeleb podřízeny řídícímu 
střelby. 

5.1.4. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby. 

5.1.5. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou na ní být rozhodčí, zapisovatelé a 
další oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři. 

5.1.6. S vědomím a souhlasem řídícího střelby mohou být v určeném prostoru diváci. Všechny osoby (i 
diváci) nacházející se na střelišti, musí být před zahájením střelby prokazatelně poučeny o zásadách 
bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena. 

5.1.7. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat na střelnici zbraň a střelivo 
volně bez dozoru. 
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5.1.8. Každá osoba zodpovídá za škody, které způsobí. 

5.1.9. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné chrániče sluchu. 
Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných pomůcek pro ochranu zraku. Při střelbě na 
kovové terče je ochrana zraku povinná. 

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

5.1.11. Všechny osoby na střelišti musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeny a obuty. Čepice se štítkem se 
doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi. 

5.1.12. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

5.1.13. Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje. 

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě 

5.2.1. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí být jím 
poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů. 

5.2.2. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn 
řídícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být 
měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu. 

5.2.3. Při střelbě z brokovnice musí být ze zbraně sejmut řemen. 

5.2.4. Zbraně je povoleno odkládat pouze ústím ve směru střelby. 

5.2.5. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení 
(akustický signál, ukázání se terčů apod.). 

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

5.2.7. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu a zajistit zbraně, je-li k tomu vydán povel nebo jiný ekvivalentní 
dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé. 

5.2.8. Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na 
střelnici. 

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

5.2.10. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do 
bezpečného prostoru na záchytný val. 

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

5.2.12. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze 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 dle jejich konstrukce obdobně zabezpečené. 

5.2.13. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech nebo přepravkách. 

5.2.14. Při ukončení střelby střelec musí zbraň vybít a odložit tak, aby bylo vizuálně zřejmé, že je vyloučen i 
náhodný výstřel. U revolverů to znamená vyklopit válec, samonabíjecí zbraně musí mít závěr v zadní 
poloze a vyjmutý zásobník. U opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednoranových zbraní 
sklopené hlavně nebo závěr v zadní poloze. 

5.2.15. Střelba smí být prováděna pouze v době stanovené provozovatelem střelnice. 

5.2.16. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. 

5.2.17. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený správce střelnice. 

5.2.18. Střelba za snížené viditelnosti je výjimečně dovolena organizovaným policejním jednotkám pod 
jednotným velením. Řídící střelby při tom zodpovídá za přísné dodržování pravidel bezpečné 
manipulace se zbraní při ztížených podmínkách. 
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5.2.19. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

5.2.20. Do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) se smí vstoupit pouze na povel řídícího střelby poté, kdy 
zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. 

5.2.21. Výměnu střelců (střílející směny) na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící 
střelby vydat povel k zastavení střelby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v bezpečném stavu, 
vylučujícím i náhodný výstřel. 

6. Postup při vzniku mimořádné události 

6.1. Obecné zásady 

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

6.1.2. Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace obvodní oddělení PČR Milovice. 

6.1.3. O každé mimořádné události musí být sepsán zápis a uložen v provozním deníku. 

6.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla: 
hasiči     150 
záchranná služba    155 
policie     158 
Obvodní oddělení PČR Milovice 325 577 273, 974 878 730 

6.2. Zranění 

6.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz 
zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolání záchranné služby. 

6.2.2. V případě zranění osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv 
další manipulaci se zbraněmi a střelivem. 

6.2.3. Vyrozumí orgán policie v Milovicích. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny. 

6.3. Požár 

6.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach, podle rozsahu 
požáru přivolá případně hasičský sbor. 

6.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva. 

6.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice. 

6.3.4. K likvidaci požáru použije hasicí přístroje a případně další improvizované prostředky. Organizuje 
opatření, aby se požár nerozšířil do okolí. 

6.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí pokyny velitele zásahu. 

6.4. Jiná mimořádná situace 

6.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace řídící střelby postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a životy 
přítomných a hmotný majetek. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1.1. Provozní řád střelnice Milovice byl schválen provozovatelem střelnice dne 20 listopadu 2012 a je 
závazný bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice. 

7.1.2. V případě využívání střelnice pro další střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem je 
nutné vyžádat si souhlasné stanovisko soudního znalce specializace balistika a získat souhlasné 
rozhodnutí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. 

7.1.3. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení 
správce střelnice v plném rozsahu. 
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7.1.4. Provozní řád je pořízen ve 4 výtiscích. 
Výtisk číslo:   1 – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
     2 a 3 – provozovatel střelnice 
     4 – střelnice 

 

 

 

 

Zpracoval s použitím podkladů provozovatele   

 

 

 

 

 

 

 

Ověření provozního řádu: 

 

Ověřuji podle §52 odst. 4. písm. b) zákona č. 119/2002 Sb., že tento provozní řád střelnice Milovice 
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 Městského soudu v Praze. IČ 62553071. 

 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 475/13 znaleckého deníku. 

 
 

Ing. Otto Hudrlík 

L.S. 

® 


