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Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto Provozního řádu je zajištění bezpečného, funkčního a hospodárného provozu 

Střelnice WarZone Blansko. Provozní řád je závazný nejen pro provozovatele a správce střelnice, ale i 

pro všechny střelce a další osoby, přítomné na střelnici během střelby.  

1   Identifikace střelnice   

Střelnice WarZone Blansko (dále jen střelnice) je vybudována na okraji obce Spešov. 

Provozovatelem střelnice je společnost WarZone, s.r.o., Dolní Lhota. Střelnice má charakter stálé, kryté 

- tunelové, komerční, veřejné střelnice, která je určena ke střelbě z různých druhů palných zbraní. Je 

využívána v rámci výuky a výcviku ve střelbě, i střelbě v rámci sportovních soutěží. Podle ČSN 39 5401 

se jedná o střelnici B/2+3/K+H, tj. kategorie B (tunelová, krytá), třídy 2 a 3 (veřejná, komerční, jak 

s pevně danou dálkou střelby, určená pro střelbu z místa ze střeleckých stanovišť umístěných 

v oddělených střeleckých boxech, tak s proměnlivou dálkou střelby, určená pro střelbu ze střeleckých 

stanovišť umístěných v libovolném místě výstřelného prostoru) a skupiny K (pro kulové zbraně) i H (pro 

brokovnice). 

 

2   Specifikace povinných náležitostí Provozního řádu 

Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou v souladu s ustanovením    

§ 28 vyhlášky č. 221/2017 Sb. (text vyhlášky je uveden tučně kurzívou, specifikace je uvedena 

podtrženým textem): 

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující 

právnickou osobu provozovatele střelnice; střelnici provozuje společnost WarZone, s.r.o. se sídlem 

Dolní Lhota 221, 678 01 Blansko, IČO: 06271146, zastoupená p. Martinem ŠULCEM - jednatelem, který 

je současně kontaktní osobou pro administrativní záležitosti střelnice (email: matessulc@centrum.cz, 

telefon: 736 783 339; 

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení jména, případně jmen, příjmení 

a data narození fyzické osoby nebo údajů identifikujících právnickou osobu vlastníka pozemku, 

na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice; střelnice je 

vybudována na jižním okraji obce Spešov, severně od obce Dolní Lhota, na pozemcích p.č. 638/1 a 

639/1, k.ú. Dolní Lhota (LV 350). Vlastníkem pozemků, budov i technického vybavení střelnice je p. 

Martin Šulc, Divišova 1285/13, 67801 Blansko; 

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům; střelnice je používána 

k podnikatelským účelům; 

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti; střelnice je přístupná veřejnosti; 

mailto:matessulc@centrum.cz


4 

 

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou; jedná 

se o střelnici stálou, provozovanou na dobu neurčitou; 

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla 

evidence osob využívajících střelnici; na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně, každý den 

v týdnu ve vymezené době uvedené v části 3. tohoto Provozního řádu; pravidla evidence osob 

využívajících střelnici ke střelbě jsou uvedena v části 6. tohoto Provozního řádu; 

g) jméno, případně jména, příjmení, datum narození a telefonní spojení na každého 

ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, 

jména a příjmení a název střelnice; na střelnici je ustanoveno celkem 6 správců (tabulka 1), kteří vyjádřili 

souhlas se zpracováním jejich osobních údajů; správce střelnice je v době vedení střelby označen podle 

následujícího vzoru.  

Tabulka 1 – Ustanovení správci střelnice  
 

P.č.   Jméno a příjmení Telefon 

1.  Martin ŠULC 736 783 339 

2.  Petr PELIKÁN 602 784 520 

3.  Jan KEPÁK 775 402 451 

4.  Jakub KUBÍČEK  607 250 155 

5.  Hanuš VONDÁL 601 211 978 

6.  Eduard ROZPORKA 776 325 585 

Správce střelnice odpovídá za plnění povinností správce a disponuje právy souvisejícími 

s organizací provozu střelnice a vedením střelby podle čl. 5.2 tohoto Provozního řádu; správcem 

střelnice odpovědným za plnění obecných povinností správce, nesouvisejících přímo s vedením střelby 

v určitý den, je správce č. 1. 

Vzory označení správce střelnice  

(visačka nebo text na oděvu, velikost min. 8 x 4 cm) 

   

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména 

provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů; povinnosti provozovatele střelnice jsou 
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uvedeny v části 5.1, práva a povinnosti správce střelnice jsou uvedeny v části 5.2 tohoto Provozního 

řádu, práva a povinnosti ostatních osob jsou uvedeny v části 5.3 a 5.4;  

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k 

zajištění bezpečnosti při střelbě; situační nákres střelnice je uveden v příloze 1 tohoto Provozního řádu; 

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a 

nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke 

střelbě; druhy zbraní a střeliva povolených ke střelbě na střelnici jsou uvedeny v části 4.1 tohoto 

Provozního řádu; 

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky 

střelby; povolené způsoby střelby a mezní dálky střelby jsou uvedeny v části 4.2 a 4.6 tohoto Prov. 

řádu; 

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na 

střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice; pravidla bezpečnosti 

provozu střelnice jsou uvedena v části 6. tohoto Provozního řádu; 

m) postup při vzniku mimořádných událostí; postupy při vzniku mimořádných událostí na střelnici 

jsou uvedeny v části 7. tohoto Provozního řádu; 

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu; 

další sdělení jsou uvedena v ostatních částech Provozního řádu, zejména v částech 3. a 5. 

V případě změny povinných obsahových náležitostí Provozního řádu střelnice podle písm. i) až 

l) musí být provedeno opětovné ověření Provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není 

dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost 

Provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky. 

3  Popis střelnice  

 Střelnice je umístěna v nově vybudovaném střelničním komplexu v areálu provozovatele v obci 

Spešov u Blanska. Přístup ke střelnici je po zpevněných cestách od místní komunikace, odbočující ze 

silnice č. II/374 spojující město Blansko a Rájec Jestřebí. Vstup do prostoru střelnice je režimový, 

uzamykatelnými dveřmi v J-V části budovy. Střelnice je elektrifikována (napětí 230 V i 400 V). Na 

střelnici je dovolena střelba celoročně, 7 dní v týdnu v době od 06:00 do 22:00 hodin. 

Střelnice je tvořena střeleckým prostorem se 3 samostatnými úseky (střelišti) a týlovým 

prostorem (viz Situační nákres v příloze 1). Hlavní směr střelby orientovaný přibližně na severozápad, 

ve směru podélné osy jednotlivých střeleckých tunelů. Na střelnici jsou vybudovány 3 nouzové 

východy, vždy jeden pro příslušný úsek. Nouzové východy směřují na všech 3 úsecích mimo střelecký 

prostor. Na úseku A je 1 nouzový východ, na úseku 2 jsou 2 nouzové východy, všechny jsou vedeny do 

vnitřní obslužné chodby. Na úseku C je vybudován 1 nouzový východ, který je z 2. nadzemního podlaží 

veden po vnějším schodišti na východní stěně budovy. 
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Ke střelbě jsou na střelnici vybudovány ve 2 podlažích 3 samostatné střelecké úseky tunelového 

typu označené písmeny A, B a C:  

 úsek A je v 1. n.p. střelnice. Tunel úseku A má obdélníkový tvar. Celková vnitřní půdorysná plocha 

tunelu je 417 m2, délka 59,5 m, šířka 7,0 m, výška tunelu je 3,1 m. Max. dálka střelby je 50 m. 

Výstřelný prostor je ukončen třízónovým záchytem (lapačem) střel tvořeným na nástřelné straně 

vrchní vrstvou polymerových částic a pryžové drtě tl. min. 35 cm, vrstvou písku tl. min 100 cm (jádro 

záchytu) a ocelovým plechem Hardox 450 tl. 10 mm upevněným na železobetonové obvodové stěně 

tl. 45 cm. V horní části záchytu (pod stropem) je záchyt doplněn clonou z dřevěných hranolů. Na 

úseku je vybudováno celkem 5 střeleckých stanovišť na základní palebné čáře, všechna s pojezdy 

terčů. Na úseku A je rovněž vymezena v části výstřelného prostoru (10 až 45 m od čela záchytu) 

volná plocha pro střelbu z místa i za pohybu.  

 úsek B je v 1. n.p. střelnice. Tunel úseku B má obdélníkový tvar. Celková vnitřní půdorysná plocha 

tunelu je 330 m2, délka 109 m, šířka 3,0 m, výška tunelu je 3,1 m. Max. dálka střelby je 100 m. 

Výstřelný prostor je ukončen pískovým třízónovým záchytem (lapačem) střel tvořeným na nástřelné 

straně vrchní vrstvou polymerových částic a pryžové drtě tl. min. 35 cm, vrstvou písku tl. min 200 cm 

(jádro záchytu) a ocelovým plechem Hardox 450 tl. 30 mm (3 x 10 mm) upevněným na 

železobetonové obvodové stěně tl. 40 cm. V horní části záchytu (pod stropem) je záchyt doplněn 

clonou z dřevěných hranolů. Na úseku jsou vybudována 2 střelecká stanoviště na základní palebné 

čáře, obě s pojezdy terčů. Na úseku B je rovněž vymezena v části výstřelného prostoru (10 až 95 m 

od čela záchytu) volná plocha pro střelbu z místa i za pohybu. 

 úsek C je ve 2. n.p. střelnice. Tunel úseku C má obdélníkový tvar. Celková vnitřní půdorysná plocha 

tunelu je 740 m2, délka 62 m, šířka 11,9 m, výška tunelu je 3,1 m. Max. dálka střelby je 60 m. Na 

úseku nejsou vybudována pevná střelecká stanoviště na ZPČ. Je vymezena volná plocha pro střelbu 

čelně. Výstřelný prostor je na čelní straně ukončen dřevěným dvouzónovým záchytem tvořeným na 

nástřelné straně hranoly 10 x 10 cm délky 100 cm z měkkého dřeva, plechem Hardox 450 tl. 6 mm 

upevněným na železobetonové stěně tl. 30 cm.  

Prostorové rozmístění jednotlivých úseků je zřejmé ze Situačního nákresu v příloze 1. Podélné 

osy všech úseků jsou vzájemně rovnoběžné a orientované v hlavním směru střelby (směrník 

hlavního směru střelby je 326°).  

Týlový prostor střelnice je tvořen recepcí, stanovištěm správce, kanceláří, komorovým 

trezorem pro uložení zbraní a  střeliva, sklady, puškařskou dílnou, školící místností (učebnou), sociálním 

zařízením a technickou místností. 

K balistickým prvkům střelnice se řadí čelní tunelové záchyty střel, čelní i boční stěny ze 

železobetonu a svislé i vodorovné clony. Balistické prvky střelnice zabraňují nežádoucím odrazům 

střel zpět ke střelci, chrání vybrané prvky střelnice a eliminují únik střely mimo vymezený prostor 

střelnice. Ohrožený prostor střelnice je tak omezen na vnitřní prostor tunelů jednotlivých úseků. 

Balistické řešení střelnice umožňuje vedení současné střelby na všech úsecích. Nouzové opuštění 

určitého úseku navíc není vázáno na ukončení střelby na úsecích ostatních. 
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Konstrukční a balistické řešení střelnice zajišťuje spolu s vhodnou organizací střelby v souladu 

s tímto Provozním řádem standardní stupeň bezpečnosti při střelbě dovolenými zbraněmi, dovoleným 

střelivem, dovolenými způsoby, režimy i směry střelby v souladu s částí 4. 

4  Dovolené zbraně, střelivo, způsoby, režimy, směry a 

mezní dálky střelby 

   Na střelnici lze vést střelbu pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem, dovolenými 

způsoby, režimy a směry střelby.  

4.1  Dovolené zbraně a střelivo  

Ke střelbě na střelnici je dovoleno používat zbraně a střelivo diferencovaně podle úseku takto:   

a) úsek A: 

 dlouhé ruční palné zbraně (DRZ2) max. ráže 11 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 4 500 Joule; 

 krátké ruční palné zbraně (KRZ2) max. ráže 12,7 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 4 000 J;  

 samopaly (Sa) - automatické zbraně na pistolový náboj max. ráže 12 mm, u nichž počáteční kinetická 

energie střely nepřekračuje 600 J; 

 brokovnice (Br) max. ráže 12 x 89, náboje s jednotnou střelou i hromadnou střelou (max. průměr 

broků 6 mm); 

 malorážky (Ma) – dlouhé zbraně na náboje s okrajovým zápalem max. ráže 5,6 mm bez omezení 

počáteční kinetické energie střely. 

b) úsek B: 

 dlouhé ruční palné zbraně (DRZ3) max. ráže 12,7 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 16 000 J; 

 krátké ruční palné zbraně (KRZ2) max. ráže 12,7 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 4 000 J; 

 samopaly (Sa) max. ráže 12 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely nepřekračuje 600 J; 

 brokovnice (Br) max. ráže 12 x 89, náboje s jednotnou i hromadnou střelou (max. průměr broků 9,1 

mm). 

c) úsek C: 

 dlouhé ruční palné zbraně (DRZ1) max. ráže 8 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 2 200 J; 

 krátké ruční palné zbraně (KRZ1) max. ráže 12,7 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely 

nepřekračuje 1 000 J; 

 samopaly (Sa) max. ráže 12 mm, u nichž počáteční kinetická energie střely nepřekračuje 600 J, 

 malorážky (Ma) – dlouhé zbraně na náboje s okrajovým zápalem max. ráže 5,6 mm bez omezení 

počáteční kinetické energie střely. 



8 

 

Ke střelbě je dovoleno používat zbraně kategorie A, B, C i D. Na všech úsecích je dovoleno 

používat pouze standardní střelivo dovoleného výrobního provedení.  

4.2  Dovolené způsoby střelby  

Na střelnici je dovolena střelba z jednotlivých druhů dovolených zbraní těmito způsoby: 

 střelba z DRZ, KRZ, Sa a Ma ze střeleckých stanovišť na základní palebné čáře z místa v polohách 

vstoje, vsedě, vkleče, vleže (střelba z DRZ3 s energií větší, než 4,5 kJ, je dovolena pouze vleže a 

vsedě, vždy ze zbraní ve stabiliz. střeleckých polohách, tj. na dvojnožce nebo s pevnou oporou), 

 střelba z DRZ, KRZ, Sa za pohybu vstoje (s výjimkou DRZ3 a KRZ2), 

 střelba z Br vstoje z místa i za pohybu. 

4.3  Dovolené režimy střelby 

Na střelnici je dovolena střelba jednotlivými ranami; u ručních automatických zbraní je 

dovolena i střelba krátkou dávkou na redukovanou vzdálenost, na úseku A a C na max. vzdálenost 15 

m a na úseku B na max. vzdálenost 25 m. Na střelnici je dále dovolena střelba za snížené viditelnosti 

s využitím umělých zdrojů světla nebo přístrojů pro noční vidění. 

4.4    Dovolené směry střelby 

Na střelnici je na úsecích A a B dovolena střelba pouze ve směru podélné osy tunelu 

příslušného úseku střelnice. Záměrná přitom musí vždy procházet záchytem střel v jeho střední části.  

4.5  Dovolené terče a cíle  

Na střelnici je dovolena střelba na pevné papírové nebo polymerové terče umístěné v lehkých 

dřevěných rámech, a dále na kovové terče, které se přednostně umísťují v prostoru před záchytem.  

Výšková poloha prostřelitelných terčů musí být vzhledem ke stanovišti střelce a předpokládané dráze 

střely volena tak, aby střela po průniku terčem byla vždy spolehlivě zachycena záchytem.  

4.6  Mezní dálky střelby  

Maximální dálka střelby na úseku A je 50 m, na úseku B je 100 m a na úseku C je 60 m. Na 

všech úsecích je minimální dálka střelby 5 m, při střelbě na kovový terč 10 m. 

5  Práva a povinnosti odpovědných osob 

  K osobám, které nesou odpovědnost za provoz střelnice v jednotlivých oblastech, se řadí 

provozovatel střelnice, správce střelnice, řídící střelby, střelec a zdravotník. Každá osoba 

přítomná na střelnici v době, kdy je vedena střelba, je povinna dodržovat bezpečnostní opatření 

uvedená v části 6. tohoto Provozního řádu. 
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5.1  Provozovatel střelnice 

Provozovatel střelnice je podle zákona č. 119/2002 Sb. povinen oznámit do 10 pracovních dnů 

příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice, tyto údaje:  

 změnu provozního řádu střelnice,  

 změnu správce střelnice,  

 změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo  

 ukončení provozování nebo zrušení střelnice.  

Provozovatel střelnice je dále povinen:  

 zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a  

 vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis. 

5.2   Správce střelnice  

Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v souladu s platnými zákony a jinými 

souvisejícími předpisy, včetně tohoto Provozního řádu. Správcem střelnice může být jen osoba starší 

21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.  

Správcem střelnice může být pouze osoba odborně připravená v oblasti zbraní, střeliva a 

střelby, a to nejen po stránce technické a organizační, ale i právní, tj. musí znát a být schopna v praxi 

aplikovat v konkrétních podmínkách střelnice právní předpisy v oblasti zbraní, střeliva a střelby. Správce 

střelnice je obeznámen a umí v praxi realizovat základní postupy při poskytování první pomoci; k 

dispozici má lékárničku, umístěnou v objektu střelnice. Správce střelnice je po dobu, kdy je na střelnici 

vedena střelba, vybaven mobilním telefonem a je označen podle vzoru uvedeného výše. 

Správce střelnice organizuje provoz střelnice, její využití a údržbu. Odpovídá za řádný technický 

stav zařízení střelnice (včetně protipožárního vybavení) a za plnou funkčnost všech bezpečnostních 

prvků. Vydává řídícímu střelby souhlas k zahájení střelby.  

5.2.1  Správce střelnice je ze zákona povinen (§ 55, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.): 

 při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené Provozním řádem střelnice 

(viz výše), 

 zajistit přístupnost Provozního řádu střelnice, tj. umožnit každému účastníku střelby, který o to 

požádá, nahlédnout na střelnici do tohoto Provozního řádu,  

 zajistit dodržování Provozního řádu a ostrahu střelnice; ostrahou střelnice se rozumí komplex 

opatření proti vstupu nepovolaných osob v průběhu střeleb, 

 zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, 

 zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a 

 oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při 

manipulaci se zbraní na střelnici. 

 Dále je správce střelnice povinen: 

a) obecné povinnosti správce  



10 

 

 organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na zajištění střelecké 

a požární bezpečnosti střelnice, 

 zabezpečit periodické kontroly balistických prvků střelnice (clony, záchyty střel apod.) a v případě 

nutnosti provedení jejich opravy, 

 udržovat vybavení a zařízení střelnice ve funkčním stavu a organizovat periodickou technickou 

údržbu střelnice s cílem zajištění plné funkčnosti balistických prvků,  

 zabezpečit vybavení a zařízení střelnice proti poškození cizími osobami nebo působení přírodních 

vlivů, 

 vést Provozní deník střelnice a Knihu střeleb, dbát na jejich přesné vyplňování údaji odpovídajícími 

skutečnosti, 

 archivovat dokumentaci k provozu střelnice nejméně jeden rok od data posledního záznamu; 

b) speciální povinnosti aktuálního správce v den střelby 

 převzít střelnici, zejm. zkontrolovat před zahájením každé střelby technické vybavení střelnice 

důrazem na správnou funkci balistických prvků; o převzetí střelnice učinit zápis do Provozního deníku, 

 být přítomen na střelnici po celou dobu, kdy je vedena střelba, 

 zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění vážného poškození či nefunkčnosti balistických prvků 

střelnice, jinak střelbu nepřipustit, 

 před zahájením střelby (pokud je to nutné) poučit střelce o způsobu střelby s důrazem na bezpečnou 

manipulaci se zbraní, dovolené způsoby, režimy a směry střelby na příslušném úseku, 

 mít k dispozici lékárničku s určeným vybavením pro poskytnutí první pomoci (v souladu s vyhláškou 

č. 493/2002 Sb.) a hasicí přístroje, 

 připravit před každou střelbou sběrné nádoby pro vystřelené nábojnice a ostatní odpady (např. 

obaly), organizovat v pravidelných intervalech během střelby sběr nábojnic,  

 zabezpečit po ukončení střelby úklid střelnice a ekologickou likvidaci odpadů, 

 v případě vzniku mimořádné události v prostoru střelnice, nebo v souvislosti s činností, prováděnou 

na střelnici, zabezpečit okamžitá opatření k minimalizaci nežádoucích následků (první pomoc 

zraněným, hašení požáru apod.), zajistit svědky a hlásit provozovateli (podrobně viz část 7.), 

 zakázat střelbu na střelnici, nejsou-li objektivně či subjektivně (podle jeho názoru) splněny 

bezpečnostní požadavky (např. při nefunkčnosti některých zařízení apod.), 

 dbát na zajišťování bezpečné manipulace se zbraněmi ve vymezených prostorech (při čištění a příp. 

opravách) a zejména na střeleckém stanovišti při střelbě, 

 po ukončení střelby v určitý den provést zápis do Provozního deníku střelnice (skutečný čas 

zahájení a ukončení střelby, úsek střelnice, příp. kontroly, opravy, údržbu střelnice a mimořádná událost. 

5.2.2  Správce střelnice je oprávněn: 

 vyžadovat před zahájením střelby po všech střílejících i ostatních osobách přítomných na střelnici 

během střelby seznámení s Provozním řádem střelnice a Nařízením k provedení střeleckých zkoušek, 
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 vyžádat si od všech osob přítomných na střelnici před zahájením střelby podpis v Knize střeleb, 

potvrzující seznámení s Provozním řádem (příloha 3),  

 nedovolit vstup do prostoru střelnice nebo vykázat z prostoru střelnice každou osobu, která 

nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu, zejména osobu, která svým jednáním ohrožuje zdraví 

a život vlastní nebo cizích osob, popř. majetek, osobu podnapilou, nebo osobu pod vlivem jiné návykové 

látky,  

 nedovolit střelbu osobě, která je ke střelbě nezpůsobilá, 

 provádět u střelců před zahájením střelby namátkovou dechovou zkoušku detekčním přístrojem na 

alkohol, 

 provádět u střílejících před zahájením střelby i během přestávek ve střelbě kontrolu zbraní a střeliva 

z hlediska plnění ustanovení tohoto Provozního řádu, 

 vyloučit z použití ke střelbě zbraně a střelivo, které nejsou tímto Provozním řádem vymezeny jako 

dovolené, a zbraně v nevyhovujícím technickém stavu. 

5.3  Řídící střelby 

Řídícím střelby může být pouze osoba starší 21 let, která: 

 zná zásady bezpečné manipulace se zbraněmi, 

 má zkušenosti z řízení střelby z dovolených zbraní, 

 je velmi dobře seznámena s dovolenými zbraněmi, střelivem, způsoby, režimy a směry střelby. 

Řídící střelby odpovídá za dodržování pravidel střelby a bezpečnostních zásad před vlastní 

střelbou, během ní i po jejím ukončení a dodržování kázně ze strany střílejících. Není-li pro konkrétní 

střelby řídící střelby ustanoven, plní jeho povinnosti a disponuje jeho právy správce střelnice. V případě, 

že je na střelnici prováděna zkušební činnost souběžně na obou úsecích, je určován řídící střelby na 

každém úseku.  

5.3.1  Řídící střelby je povinen: 

 před zahájením střelby: 

 poučit střílející, případně další osoby o pravidlech bezpečnosti a způsobech vedení střelby 

s důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní, 

 požádat správce střelnice o vydání souhlasu k zahájení střelby, 

 prověřit, zda je výškové umístění terče ve shodě s palnou výškou zbraně tak, aby střely 

dopadaly do záchytu a byly bezpečně zachyceny; 

 při střelbě: 

 řídit střelbu v souladu s pravidly bezpečnosti, 

 napomenout střelce při méně závažném porušení bezpečnostních závad, 

 okamžitě ukončit střelbu u střelce, který hrubě nebo opakovaně porušil bezpečnostní zásady, 
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 okamžitě zastavit a ukončit střelbu při vzniku mimořádné události na střelnici a v případě ztráty 

funkčnosti kteréhokoliv zařízení střelnice, ovlivňující bezpečnost střelby; 

 po ukončení střelby: 

 provést u všech střelců prohlídku zbraní, zda jsou vybity, 

 oznámit správci střelnice ukončení střelby. 

5.3.2  Řídící střelby je oprávněn: 

 přezkoušet střílející ze znalostí pravidel bezpečnosti, 

 provádět kontrolu vybavení střelnice, zbraní a používaných druhů střeliva, 

 nepřipustit ke střelbě osoby, 

- které nepoužívají vhodné chrániče sluchu a příp. ochranné brýle, 

- jejichž schopnosti k bezpečnému použití zbraně jsou sníženy nemocí, požitím alkoholu, nebo jiné 

návykové látky. 

Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení střelby do okamžiku          

jejího ukončení podřízeny všechny osoby, nacházející se                                

na úseku střelnice (s výjimkou správce střelnice) !! 

 

5.4  Střelec 

 Ke střelbě z dovolených zbraní je na střelnici oprávněn střelec, který je držitelem platného 

zbrojního průkazu. Tento střelec může vést střelbu samostatně. Ostatní osoby mohou vést střelbu 

pouze za dohledu řídícího střelby. 

Střelec je vždy podřízen řídícímu střelby a správci střelnice. Každý, kdo na střelnici drží zbraň, 

nebo z ní vede střelbu, je povinen zejména 

 dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, 

 znát konstrukci a funkci zbraně i střeliva, s nimiž vede střelbu, 

 ke střelbě používat náboje o ráži a délce, odpovídající nábojové komoře příslušné zbraně;  

 zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části, střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení, 

 vést střelbu jen v dovoleném směru,  

 používat při střelbě vhodný oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu, 

 používat při střelbě účinné chrániče sluchu, případně ochranné brýle, 

 ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob, 

 okamžitě ukončit střelbu, pokud: 

- dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, 

- dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice nebo v 

jejím okolí,  

- se ve výstřelném prostoru střelnice objeví lidé,  
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- je správcem střelnice nebo řídícím střelby vydán povel k zastavení střelby (ústně nebo 

zvukovým signálem),  

 v případě selhané při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu min. 10 s 

před otevřením závěru,  

 při ukončení střelby podle výše uvedeného bodu provést ihned vybití zbraně a její kontrolu, zbraň 

příp. zajistit; je zakázáno odkládat nabitou zbraň, 

 provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazené části týlového prostoru podle 

pokynů správce střelnice. 

6  Bezpečnostní opatření 

Provoz střelnice organizuje v souladu s tímto Provozním řádem ustanovený správce střelnice, 

který nese odpovědnost za dodržování jednotlivých ustanovení. Každý střílející je povinen se před 

zahájením střelby seznámit s tímto Provozním řádem, s důrazem na části obsahující hlavní zásady 

bezpečného používání zbraní a střeliva na střelnici i chování na střelnici. Seznámení potvrdí podpisem 

pod text uvedený v Knize střeleb na střelnici před zahájením střelby. Přitom uvede datum střelby, své 

jméno, příjmení a číslo zbrojního průkazu nebo osobního průkazu. Vzor formuláře Potvrzení je uveden 

v příloze 3. 

 V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce 

střelnice. Správce střelnice umožní přednostní vstup držiteli členské karty WarZone. Na střelnici není 

dovolen vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Správce střelnice 

je oprávněn nedovolit vstup do prostoru střelnice nebo vykázat z prostoru střelnice každou osobu, která 

nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu, zejména osobu, která svým jednáním ohrožuje zdraví 

a život vlastní nebo cizích osob, popř. majetek a nedovolit střelbu osobě ke střelbě nezpůsobilé. Střelec 

povinen vstupovat na střeliště vždy s ochranou sluchu. 

Ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinny se zdržovat ve 

vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je přísně zakázáno vstupovat 

během střelby do zakázaných prostorů. Při přepravě zbraně na střelnici i ze střelnice a při pohybu se 

zbraní na střelnici mimo střelecká stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití 

(nenabita).  

Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. 

Během střelby nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí s 

vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby. Střelbu na střelnici lze vést pouze z dovolených zbraní, 

dovoleným střelivem a dovolenými způsoby, režimy a směry střelby v souladu s částí 4. Zbraň může být 

nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém stanovišti, přičemž osa hlavně musí při nabíjení a po nabití 

zbraně stále směřovat do stanoveného směru střelby tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k výstřelu 

a letu střely nebo jejímu odrazu mimo prostor záchytu střel nebo do prostoru střeleckého stanoviště. 

V případě závady na zbrani (selhaná, zádržka, slabá rána), je-li střelba vedena pod řídícím střelby,  je 

střelec povinen oznámit závadu na zbrani řídícímu střelby (slovně „ZÁVADA“ a zvednutím volné - 
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nestřelecké ruky), přičemž po celou dobu míří do bezpečného prostoru. Dále postupuje podle pokynů 

řídícího střelby. 

Střelec odpovídá za škody, které vznikly na vybavení střelnice v důsledku úmyslného jednání 

nebo následkem hrubých chyb při manipulaci se zbraní i vlastní střelbě, a je povinen tyto škody uhradit 

v plné výši.  

Na střelnici je (bez výjimky) zakázána střelba: 

 v případě, že nejsou splněny podmínky bezpečné střelby, 

 ze zbraní v nevyhovujícím technickém stavu, 

 na jiné předměty než standardní terče nebo terčové situace schválené správcem střelnice. 

 Střelba na střelnici stejně jako pobyt v prostoru střelnice v době, kdy je vedena střelba, jsou 

zakázány osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy nemocí nebo použitím léků, alkoholu nebo jiné 

návykové látky. Dále je zakázáno: 

 před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje osobám, které vedou nebo v určitý 

den povedou na střelnici střelbu,  

 vstupovat do zakázaných prostorů,  

 ponechat nezabezpečenou zbraň, střelivo v prostoru střelnice bez dozoru, 

 pohybovat se při střelbě v prostoru střeleckých stanovišť všem osobám s výjimkou střelců, a řídícího 

střelby, 

 nabíjet zbraně ostrými náboji mimo vymezená střelecká stanoviště, 

 jíst, pít a kouřit, nebo se bavit, telefonovat při vedení střelby, 

 vést střelbu nedovolenými střelnými zbraněmi, zbraněmi v nevyhovujícím technickém stavu,  

 vést střelbu na vzdálenost menší, než je stanovená min. dálka střelby, 

 vést střelbu bez použití účinných chráničů sluchu a ochranných brýlí, 

 vést střelbu na jiné předměty než standardní terče,  

 otáčet se na střeleckém stanovišti s nabitou zbraní, 

 mířit se zbraní do zakázaných prostorů, nebo na terče určené pro jiné střelce, 

 vést střelbu v zakázaných směrech (mimo podélnou osu tunelu), 

 vést střelbu jednou osamocenou osobou (pokud není na střelnici přítomna min. jedna další osoba 

způsobilá k právním úkonům). 

7  Postupy při vzniku mimořádné události 

Mimořádnou událostí na střelnici je zejména zranění osoby přítomné na střelnici nebo v jejím 

okolí v souvislosti s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru a ztráta nebo odcizení 

zbraně podléhající registraci, střeliva, popř. i jiná událost spojená se vznikem materiálních škod. 
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7.1  Obecné zásady 

  Za likvidaci následků vzniklé mimořádné události (dále jen MU) odpovídá správce střelnice; u 

MU, která vznikla v přímé souvislosti s vedením střelby, i řídící střelby. Každá MU musí být vyšetřena, 

zapsána v Provozním deníku střelnice a bezodkladně hlášena provozovateli střelnice, který je povinen 

přijmout taková opatření, aby bylo vyloučeno její opakování. 

7.2  Zranění 

  V případě zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. střelné poranění, 

poranění při chybné manipulaci nebo držení zbraně apod.), je řídící střelby povinen: 

 okamžitě zastavit střelbu, 

 ve spolupráci se správcem střelnice zabezpečit poskytnutí první pomoci s důrazem na zachování 

životních funkcí postižené osoby, přivolat Záchrannou službu (tel. 155), je-li to nutné, příp. odsunout 

lehce zraněného do zdravotnického zařízení. 

  V případě vzniku střelného poranění nebo jiného vážnějšího poranění je správce střelnice dále 

povinen: 

 zabránit odchodu všech přítomných ze střelnice a zajistit svědky, 

 zajistit zbraň, kterou bylo poranění způsobeno, 

 vyrozumět orgány Policie ČR, telefon 158, 

 být nápomocen orgánům policie při vyšetřování úrazu, 

 provést zápis o MU do Provozního deníku střelnice. 

7.3  Požár 

  Správce střelnice, řídící střelby, všichni střílející i ostatní osoby přítomné na střelnici, jsou 

povinni dodržovat preventivní opatření k zamezení požáru. Kouření je dovoleno jen na vyhrazených 

místech mimo prostor střelnice. V případě vzniku požáru správce střelnice ihned zastaví střelbu a 

vyhlásí požární poplach. V případě požáru menšího rozsahu správce střelnice organizuje hašení 

s využitím všech dostupných prostředků (zejm. hasicích přístrojů). V případě vzniku požáru většího 

rozsahu organizuje správce střelnice po přivolání hasičů (tel. 150) hašení za pomoci všech dospělých 

osob, přítomných v prostoru střelnice, všemi dostupnými prostředky. Správce střelnice dále organizuje 

vynášení zbraní a střeliva z hořícího prostoru a jejich zabezpečení proti ztrátě, odcizení a zneužití.  

7.4  Ztráta nebo odcizení zbraně, střeliva 

  V případě zjištění ztráty nebo odcizení zbraně nebo střeliva v prostoru střelnice je správce 

střelnice spolu se všemi osobami přítomnými na střelnici povinen učinit neprodleně všechna nezbytná 

opatření pro jejich nalezení. Správce střelnice je povinen zabránit odchodu osob ze střelnice a zajistit 

svědky. V případě, že se zbraň, střelivo nenalezne, přivolat orgány Policie ČR a být jim nápomocen při 

vyšetřování. Do příjezdu policie nedovolit nikomu z přítomných odejít z prostoru střelnice. 
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

  

    Tísňová volání (TV)    Hasiči    150 

      Záchranná služba 155  

      Policie ČR      158 

      Jednotné číslo TV  112 
                                                          

    Nejbližší zdravotnické zařízení:  

        – Nemocnice Blansko, tel. 516 838 111.           

         Nejbližší hasičský sbor: 

             –  HZS Jm kraje, ÚO Blansko, tel. 950 611 111,                                                

    Nejbližší útvar Policie ČR:  

           –  OO PČR Blansko, Bezručova 31, tel. 974 631 396. 

   

 

Závěrečná ustanovení 

Provozní řád Střelnice WarZone Blansko je v souladu s platnými právními předpisy ČR na 

úseku zbraní, střeliva a střelnic; specifikuje povinné náležitosti související s provozem střelnice a stanoví 

podmínky pro její bezpečný, funkční a hospodárný provoz.  

Provozní řád střelnice byl schválen provozovatelem střelnice dne 25. 9. 2020 jako závazný 

dokument pro všechny osoby vstupující na střelnici v době, kdy je vedena střelba. Za jeho dodržování 

odpovídá správce střelnice. Vznikne-li při provozu střelnice situace, která není řešena tímto 

Provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení v případě potřeby (nutnosti) v plném rozsahu správce 

střelnice. Doplnění a změny tohoto Provozního řádu lze provést jen v případě, že nejsou v rozporu 

s platnou legislativou, bezpečnostními zásadami na střelnici a byly schváleny znalcem se specializací 

balistika (v souladu s částí 2.). 

Provozní řád je pořízen ve třech identických výtiscích. Výtisk číslo:  

1 je určen pro orgán Policie ČR, 

2 je určen pro provozovatele střelnice, 

3 je určen pro znalce, který tento Provozní řád ověřil. 
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Příloha 1 

Situační nákresy  
s vyznačením prvků pro zajištění bezpečnosti 

Střelnice WarZone Blansko - půdorysy 

 

a) úsek A 

Legenda k situačnímu nákresu úseku A: 

A – střelecký úsek A, 

A1 – vymezený volný prostor, pro střelbu z pohyblivé pal. čáry, 

PČ – základní palebná čára 50 m, 

1 až 5 – střelecké boxy, 

HS – hlavní směr střelby, 

Z – třízónový záchyt střel,      

V – vstup do prostoru tunelu úseku A, 

VS – servisní vstup / vjezd do tunelu úseku A, 

NV – nouzový východ z tunelu, 

Och – obslužná chodba mezi tunely, 

B – střelecký úsek B, 

     – hasicí přístroj, 

     – výstražné světlo,  

     – lékárnička.
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b) úsek B 

Legenda k situačnímu nákresu úseku B: 

B – střelecký úsek B, 

B1 – vymezený volný prostor, pro střelbu z pohybl. pal. čáry, 

PČ – základní palebná čára 100 m, 

1 a 2 – střelecké boxy, 

HS – hlavní směr střelby, 

Z – třízónový záchyt střel,      

V – vstup do prostoru tunelu úseku B, 

NV – nouzový východ z tunelu, 

Och – obslužná chodba mezi tunely, 

     – hasicí přístroj, 

     – výstražné světlo, 

     – lékárnička. 

 

 

 

                              

             Detail prostoru střeleckých stanovišť na ZPČ 
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c) úsek C 

Legenda k situačnímu nákresu úseku C: 

C – střelecký úsek C, 

C1 – vymezený volný prostor                                                     

pro střelbu z pohyblivé pal. čáry, 

PČ – základní palebná čára 60 m, 

HS – hlavní směr střelby, 

Z – dvouzónový záchyt střel,      

V – vstup do prostoru tunelu úseku C, 

NV – nouzový východ z tunelu (na vnější schodiště), 

     – hasicí přístroj, 

     – výstražné světlo, 

     – lékárnička.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail prostoru vstupu 

  



22 

 

Příloha 2 

 

Mapa širších vztahů  

Střelnice War Zone Blansko 

 

 
Zdroj: katastr nemovitostí (doplněno)     . 

S – prostor Střelnice WarZone Blansko  

S 
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Příloha 3 

P o t v r z e n í 
(vzor do Knihy střeleb) 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem Střelnice WarZone Blansko, v němž jsou 
uvedena mj. bezpečnostní opatření a pravidla vedení střelby. Zavazuji se ustanovení 
Provozního řádu dodržovat a jsem si vědom případných následků jejich vědomého či 
neúmyslného porušení. 
Současně vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených níže 
provozovatelem střelnice - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

Datum 
střelby 

Jméno, příjmení Firma 
Číslo                    

zbrojního / 
osob. průkazu 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Pozn.: Číslo OP uvádí střelec, který není držitelem zbrojního průkazu 
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Znalecké ověření Provozního řádu 

Střelnice WarZone Blansko 

 

1. Provozní řád s povinnými náležitostmi je v souladu s ustanoveními zákona č. 119/2002 

Sb. o střelných zbraních a střelivu, vyhláškou č. 221/2017 Sb., i obecnými požadavky na 

zajištění bezpečnosti při střelbě. 

2. Všechny změny a doplnění tohoto Provozního řádu mohou být provedeny pouze písemnou 

formou jako číslované doplňky ověřené znalcem v oboru balistika v souladu s částí 2. tohoto 

Provozního řádu. 

3. Za předpokladu provozování střelnice v souladu s tímto Provozním řádem všemi 

účastníky střelby a při střelbě dovolenými zbraněmi a střelivem, dovolenými způsoby a 

režimy střelby do vymezených prostorů střelnice, je vyloučeno ohrožení zdraví a života 

osob a vznik škod na majetku, tzn. je zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva na 

střelnici. 

 

V Brně 5. 10. 2020  

                                             

 

 

 

 

      Doc. Ing. Jan KOMENDA, CSc. 

                                           Spodní 12/46, 625 00 BRNO 25 

                           znalec v oboru střelivo a výbušniny     

                        specializace munice, balistika a střelnice 

      tel.: 776 120 860 

      e-mail: zbrkni@volny.cz 

 

Znalecká doložka: 

Znalecký úkon – ověření provozního řádu jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra 

spravedlnosti ČR ze dne 17.7.1997, č.j. M-591/97 pro základní obor střelivo a výbušniny se specializací 

munice, balistika a střelnice. 

Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 284/20 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji 

podle připojené likvidace na základě faktury č. 35/20.  


