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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Závaznost provozního řádu 

1.1.1. Tento provozní řád střelnice Ronov na Doubravou je bezpodmínečně zavázaný  
pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice. 

1.2. Druh a určení střelnice 
1.2.1. Stálá venkovní otevřená, resp. na úseku pro krátké zbraně polokrytá, sportovní 

a výcviková střelnice pro krátké zbraně, malorážky, předovky a brokovnice. 
1.2.2. ve smyslu §64 zákona č. 288/95 Sb. není střelnice provozována jako podnikání. 

1.3. Majetkoprávní vztahy 
1.3.1. Majitelem pozemku, na němž je střelnice zřízena jsou Jiří Dobrý, Josef Dobrý 

a Marie Vaňková. 
1.3.2. Majitelem střelnice a jejího zařízení je SSK  Ronov nad Doubravou. 
1.3.3. Provozovatelem střelnice je ČSS SSK Ronov nad Doubravou, reg. č. Č – 0221. 

1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice 
1.4.1. Ustanovený zbrojíř ve smyslu §65 zákona č. 288/95 Sb. je pan Miloslav Němec, 

rodné číslo 520708/ 140, bytem Ronov nad Doubravou, U Školky 430. 
1.4.2. Funkci správce střelnice vykonává pan Miloslav Němec. 
1.4.3. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje pan Libor Vratislav. (zrušeno dodatkem č.1) 

2.  Popis střelnice 
2.1. Vnější vztahy 

2.1.1. Střelnice se nachází cca 350 m západoseverozápadně od železniční stanice Ronov 
nad Doubravou, severně od města, na části pozemku parcelní číslo 673 k.ú. Ronov 
nad Doubravou, západně od potoka Kurvice. Jižně od střelnice, v jejím sousedství, 
vede na zvýšeném náspu železniční trať Čáslav – Třemošnice. 

2.1.2. Střelnice je  v nadmořské výšce 253m. 
2.1.3. Celková plocha pozemků, na nichž je zřízena střelnice, je  1 200 ha. 
2.1.4. Přístup ke střelnici je po pěšině od nádraží. 
2.1.5. Příjezd vozidel a jejich odstaveni je možné na parkovišti u nádraží. 
2.1.6. Pozemek střelnice není oplocen. 
2.1.7. Směrem střelby je osa střelnice orientována přibližně na západoseverozápad, 

v azimutu cca 294° 

2.2. Zařízení střelnice 
2.2.1. střelnice je rozdělena na dva úseky: 

2.2.1.1. úsek ,,A“ - pro střelbu z malorážek na 50 m na pevné terče, 
2.2.1.2. úsek ,,B“ - pro střelbu z krátkých zbraní na vzdálenosti do 25 m, vstoje, 

na pevné terče. 
2.2.2. Oba úseky mají společný výstřelný prostor a z důvodů bezpečnosti není současná 

střelba na obou úsecích možná. 
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2.2.3. Zařízení úseku ,,A“ 
2.2.3.1. Střeliště je otevřené, tvoří je zemní násep s dřevenou konstrukcí krytou 

gumotextilními pásy, široký 7 m a hluboký cca 2 m, převýšený vůči 
terénu střelnice cca o 30 cm. Na střelišti se zřizuje 5 střeleckých 
stanovišť. 

2.2.3.2. Pro střelbu z dlouhých zbraní na tomto úseku jsou doporučeny 
omezovače elevace a odměru. 

2.2.3.3. Terčová zařízení pro uchycení pevných terčů ve vzdálenosti 50 m 
od palebné čáry. 

2.2.3.4. Čelní záchytný zemní val převyšující úroveň terénu střelnice o 5 – 7 m. 
2.2.4. Zařízení úseku ,,B“ 

2.2.4.1. Ocelový odhlučněný střelecký přístřešek se dvěma oddělenými 
střeleckými boxy, každý o šířce 150 cm. Každý box je vybaven odkládací 
deskou a sedačkou. Oba boxy jsou z výstřelné strany uzavřeny ocelovými 
okenicemi, otevíranými a nastavitelnými kolem vodorovné osy směrem 
nahoru tak, že při střelbě plní funkci ochranných clon pro zachycení střel 
vystřelených pod vysokou elevací. Clony jsou proti odrazům střel 
chráněny gumotextilními pásy.Pásy jsou i na podlaze přístřešku. 

2.2.4.2. Terčová zařízení pro uchycení pevných terčů ve vzdálenosti 25 
od palebné čáry. 

2.2.4.3. Čelní záchytný zemní val převyšující úroveň terénu střelnice o 5 – 7 m. 
2.2.5. Týlovou část střelnice tvoří buňka, sloužící jako sklad. V buňce je uložena brašna 

první pomoci. 
2.2.6. Na střelnici není zaveden vodovod, ani elektrická energie. 

2.3. Umísťování terčů 
2.3.1. Terče se umisťují na příslušné vzdálenosti na terčová zařízení. Na střelnici 

se používají pouze pevné terče. 
2.3.2. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné 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. 

2.3.3. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terče umísťují do stabilních rámů 
na vzdálenost 25 m od palebné čáry. 

3. Povinnosti funkcionářů 
3.1. Zbrojíř 

3.1.1. Zbrojíř ve smyslu zákona č. 288/ 95 Sb. osoba odpovědná za bezpečný provoz 
střelnice. 

3.1.2. O ustanovení do funkce  zbrojíře rozhoduje výbor SSK Ronov nad Doubravou. Jemu 
je zbrojíř zodpovědný za svoji činnost. 

3.1.3. Osoba ustanovení do funkce zbrojíře musí splňovat z hlediska své odborné 
připravenosti podmínky vyplývající ze zákona  č. 288/95 Sb. 

3.1.4. Zbrojíř ustanovuje řídícího střelby. 
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3.1.5. Zbrojíř má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má 
právo vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou 
bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona č. 288/95 Sb. 

3.2. Správce střelnice 
3.2.1. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SSK Ronov 

nad Doubravou. Jemu je správce střelnice zodpovědný za svoji činnost. 
3.2.2. Práva a povinnosti správce střelnice :  

3.2.2.1. Jsou u něho uloženy klíče od skladu. 
3.2.2.2. Dbá na přesné vyplňování provozního  denníku střelnice. 
3.2.2.3. Organizuje provoz střelnice, její využíváni a údržbu.  
3.2.2.4. Zodpovídá za obsah brašny první pomoci a aktualizaci obsaženého 

materiálu podle expiračních lhůt. 
3.2.2.5. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů. 
3.2.2.6. Zodpovídá za řádný technický stav střelnice, zejména jejích záchytných 

a ochranných bezpečnostních zařízení. 
3.2.2.7. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení 

tohoto provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým 
jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem vyloučení může být 
i nevhodná obuv a oděv.  

3.2.2.8. V případě mimořádné situace informuje výbor SSK Ronov 
nad Doubravou a příslušné orgány státní správy. 

3.2.2.9. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem. 

3.3. Řídící střelby 
3.3.1. Řídící střelby je určován zbrojířem. 
3.3.2. V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává podle 

pravidel střelby příslušný rozhodčí na palebné čáře. 
3.3.3. Řídící střelby musí svojí kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou 

bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní 
provozovaných na střelnici. Musí znát zásady běžné manipulace se zbraněmi 
po stránce technické i právní. 

3.3.4. Řídící střelby odpovídá za přísné a přesné dodržováni kázně a pořádku na střelnici, 
dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad 
před střelbou, během ní a po jejím ukončením. 

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

3.3.6. Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných události, které vzniknou během 
střelby. 

3.3.7. Zahájení a ukončení střelby zapíše do provozního deníku střelnice. 
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3.3.8. Před zahájením střelby: 
3.3.8.1. Seznámí se s provozním řádem střelnice a provede zápis do provozního 

deníku střelnice. 
3.3.8.2. Poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení 

střeleb. 
3.3.8.3. Přesvědčí se o tom, že střelci znají bezpečnostní pravidla. 
3.3.8.4. Provede kontrolu střeleckých stavů, zbraní a připraveného střeliva 

střílejících. 
3.3.8.5. Při střelbě na úseku ,,A“ zkontrolujte funkci omezovačů elevace 

a odměru. 
3.3.8.6. Při střelbě na úseku ,,B“ zkontrolujte podle výšky střelce správné 

nastavení výklopné ochranné clony. 
3.3.9. V průběhu střelby:  

3.3.9.1. Dbá ba přísné dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad 
bezpečné střelby. 

3.3.9.2. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby. 
3.3.9.3. Zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, 

ke zranění, požáru nebo jiné mimořádné situaci, v prostoru ohroženém 
střelbou se objeví lidé nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení 
nebo jiný dohodnutý signál. 

3.3.9.4. Zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru 
pro ně určené. 

3.3.10. Po ukončení střelby: 
3.3.10.1. Po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní. 
3.3.10.2. Provede vystřídání střílející směny. 
3.3.10.3. Organizuje úklid střelnice. 
3.3.10.4. O ukončení střeleb provede zápis do provozního deníku střelnice. 

4. Zbraně a střelivo 
4.1. Dovolené zbraně a střelivo 

4.1.1. Na úseku ,, A“ je dovoleno střílet pouze ze střeleckých stanovišť na vybudované 
ploše, jednotlivými ranami, z místa, s použitím omezovačů nebo za přímého dohledu 
kvalifikovaného instruktora. 
4.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, ze 

všech poloh, 
4.1.1.2. ze samopalu vz. 58 ráže 7,62 mm, náboj 7,62 vz . 43 redukovanými, 
4.1.1.3. z předovek, nabíjených černým prachem a olověnou ogivální nebo 

sférickou střelou, 
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4.1.2. Na úseku ,,B“ je  dovoleno střílet pouze ze střeleckých stanovišť v boxech 
střeleckého přístřešku, jednotlivými ranami, z místa, vstoje, při nastavení ochranné 
výklopné clony podle výšky střelce, tak aby střelec nemohl přestřelit čelní záchytný 
val: 
4.1.2.1. ze všech krátkých zbraní náboji s okrajovým zápalem, laborovanými 

olověnou střelou, 
4.1.2.2. ze všech krátkých zbraní náboji se středovým zápalem, laborovanými 

olověnou, plášťovou nebo poloplášťovou střelou, 
4.1.2.3. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, 
4.1.2.4. z brokovnic náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm, na 

pevný terč, 
4.1.2.5. z předovek, nabíjených černým prachem a olověnou ogivální nebo 

sférickou střelou. 
4.1.3. Střelba z brokovnice na letící cíle je povolena jako občasná, pro jednoho střelce, pro 

majitele zbrojního průkazu skupiny B nebo C, ve směru na východ s tím, že musí být 
zajištěn ohrožený prostor do vzdálenosti 200 m od stanoviště střelce. Střelba smí být 
vedena pouze náboji, laborovanými broky o maximální velikosti 2 mm. 

4.1.4. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:  
4.1.4.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz, 
4.1.4.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci – dokladem 

je průkaz zbraně, 
4.1.4.3. označené v České republice uznávanou platnou ověřovací známkou. 

4.2. Ostatní zbraně 
4.2.1. Střelbu ze zbraní nepoléhajících registraci je možné vést pouze na základě souhlasu 

zbrojíře. 
4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby) , je 

možné pouze na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace 
balistika. Pro jejich trvalé užívání je nutný i souhlas Oddělení služby správních 
činností policie ČR OŘ Chrudim a vypracování dodatku provozního řádu. 

4.3. Je zakázáno 
4.3.1. Střílet jinými zbraněmi než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a 

zbraněmi uvedenými v §21, odst. (1) zákona 288/95 Sb. 
4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem nepříslušným a 

výkonnějším. 
4.3.3. Používat zakázané střelivo ve smyslu §22 zákona č. 288/95 Sb. o střelných zbraních 

5. Pravidla bezpečnosti 
5.1. Všeobecně 

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

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

5.1.3. Všechny  osoby  přítomné v průběhu střeleb na střelišti, jsou od začátku až do konce 
střeleb podřízený řídícímu střelby. 

5.1.4. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby. 
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5.1.5. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se zde dále 
nacházet 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 
poučeni o zásadách  bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena. 

5.1.7. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné 
chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných vhodných 
pomůcek pro ochranu zraku. 

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

5.1.9. Všechny osoby na střelnici musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeni a obuty. 
Čepice se štítkem se doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými 
nábojnicemi. 

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

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě 
5.2.1. Střelba nesmí být vedena současně na obou úsecích. Při střelbě na úseku ,, A“   se 

nesmí na úseku ,, B“ nacházet žádné osoby 
5.2.2. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího 

střelby a musí být poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů. 
5.2.3. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a 

pouze na pokyn řídícího střelby. Ústí hlavně musí směřovat ve směru střelby 
k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu. 

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

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

5.2.6. 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 nebo zvířata. 

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

5.2.8. 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. 

5.2.9. Odložení zbraně, odstoupení střelce z palebné čáry signalizuje jeho ukončení 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 po opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec 
držet zbraň ústím hlavně ve směru střelby ještě  po dobu nejméně 15 sekund po 
stisknutím 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. Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným 
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případě vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem 
podle konstrukce obdobně zabezpečené. 

5.2.13. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech. Z pouzdra je dovoleno zbraň 
vyjmout a manipulovat pouze na povel řídícího střelby až na palebné čáře. 

5.2.14. Zbraně je povoleno odkládat na palebné čáře pouze ústím ve směru střelby. 
5.2.15. Při ukončení střelby se 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 uzávěr v zadní poloze a vyjmutý zásobník.. U opakovacích zbraní 
závěr v zadní poloze, u jednorázových zbraní sklopené hlavně nebo závěr v zadní 
poloze. 

5.2.16. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. 
5.2.17. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídící střelby. 
5.2.18. Střelba smí být prováděná pouze ve stanovené provozní době. 
5.2.19. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 
5.2.20. Cílní a pohyb na střelnici: 

5.2.20.1. cílní smějí vstoupit do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) pouze na 
povel řídícího střelby, poté, kdy byl k tomu vydán příslušný povel a 
zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel, 

5.2.20.2. výměnu střelců (střílející směny) na palebné čáře provádí řídící střelby. 
Před výměnou musí řídící střelby vydat povel k zastavení palby 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 ustanovený řídící střelby, který úzce spolupracuje se správcem  střelnice a 
s příslušnými orgány státní správy. 

6.1.2. Každá mimořádná událost musí být zapsaná v provozním denníku střelnice. 
6.1.3. Správce střelnice nebo řídící střelby bez prodlení informuje o vzniku mimořádné 

situace Místí oddělení policie v Třemošnici. 
6.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla: 

Hasiči  150 
Havarijní silniční služba 154 
Záchranná služba   155 
Městská policie  156  
Policie    158 

6.2. Zranění 
6.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první 

pomoci a převoz zraněného do nemocnice v Chrudimi nebo na zdravotní středisko 
v Ronově nad Doubravou nebo přivolání záchranné služby. 

6.2.2. V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a 
jakékoliv manipulaci se zbraněmi a střelivem. 

6.2.3. Vyrozumí orgán policie v Třemošnici. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími 
pokyny 
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6.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a proveden 
zápis do provozního denníku střelnice. 

6.3. Požár 
6.3.1. Při vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach, podle 

rozsahu požáru přivolá 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 hasicích přístrojů a případně improvizované prostředky. 

Organizuje, aby se požár nešířil do okolí. 
6.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny. 

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 SSK Ronov nad Doubravou byl schválený výborem SSK dne 

19.  září 1997 a je závazný bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice. 
7.1.2. Při využívání střelnice pro jinou střeleckou činnost, která není řešena tímto 

provozním řádem, je nutné vyžádat souhlasné stanovisko soudního znalce 
specializace balistika a požádat Oddělení služby správních činností Okresního 
ředitelství Policie ČR v Chrudimi o povolení k rozšíření provozu střelnice 

7.1.3. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o 
jejím řešení zbrojíř nebo správce střelnice v součinnosti s řídícím střelby. 

7.1.4. Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích 
Výtisk číslo: 1 - Oddělení služby správních činností PČR OŘ Chrudim 

2 – 3 – SSK Ronov nad Doubravou 

Toto je kopie určená k všeobecnému požívání 
Originál provozního řádu je uložen u jednatele SSK Ronov nad Doubravou 


