Počet stran: 4

Výpis z Provozního řádu
Tunelové střelnice Hotel Jezerka – Seč
Bezpečnostní opatření


Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit s tímto výpisem
z Provozního řádu, obsahujícím hlavní zásady bezpečného používání zbraní a organizace
provozu na střelnici. Seznámení s výpisem potvrdí střílející podpisem před zahájením
střelby na formulář Potvrzení.



Každá osoba, která vede na střelnici střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci,
musí být držitelem zbrojního průkazu. Vlastník nebo držitel zbraně s platným zbrojním
průkazem může v prostoru střelnice (v souladu s ustanovením zákona o střelných zbraních)
svěřit zbraň i jiné osobě, která není držitelem zbrojního průkazu uvedených skupin jen
v případě zajištění stálého dohledu instruktora.



V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce
střelnice. Na střelnici není možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo
jiných návykových látek, a to i v případě, že nehodlají vést na střelnici střelbu. Správce
střelnice je oprávněn provádět u osob, které hodlají vést, nebo vedou střelbu, namátkovou
kontrolu detekčním přístrojem na přítomnost alkoholu.



Diváci a ostatní osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se
zdržovat ve vyhrazených prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je
přísně zakázáno vstupovat během střelby do zakázaných prostorů (překračovat palebnou
čáru).



Je zakázán volný pohyb dětí a volné pobíhání zvířat v prostoru střelnice v době, kdy je
vedena střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici možný jen v doprovodu osoby
starší 18 let.



Při přepravě zbraně na střelnici a ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo
střelecká stanoviště nebo v areálu hotelu musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité
použití (nenabita).



Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího
střelby. Při střelbě nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta,
která souvisí s vedením střelby a je podřízena řídícímu střelby.



Zbraň může být nabíjena ostrými náboji (střelami) jen na střeleckém stanovišti, přičemž
ústí hlavně musí po nabití zbraně stále směřovat do směru střelby.



Každý, kdo v prostoru střelnice drží střelnou zbraň, nebo z ní vede střelbu, je povinen
zejména:


dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,



ke střelbě používat pouze originální náboje tovární výroby; použití vlastních
podomácku vyrobených (amatérsky přebíjených) nábojů ke střelbě je povoleno jen se
souhlasem správce střelnice,
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zabezpečit důsledně zbraně podléhající registraci (kategorie A, B a C), stejně jako
zbraně kategorie D, hlavní částí zbraní a střelivo do nich proti zneužití, ztrátě a
odcizení,



mít u sebe při příchodu na střelnici zbrojní průkaz a průkaz zbraně k drženým zbraním
podléhajícím registraci, z nichž hodlá na střelnici střílet,



řídit se bezvýhradně pokyny správce střelnice a řídícího střelby,



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



používat při střelbě účinné atestované chrániče sluchu a příp. ochranné brýle (použití
brýlí je povinné při střelbě z revolveru náboji s neplášťovanými olovněnými střelami,



při střelbě mít vypnutý mobilní telefon,



vést střelbu jen v dovolených směrech, které jsou v souladu s vymezeným sektorem
střelby, při střelbě si počítat tak, aby byl spolehlivě vyloučen zásah kterékoliv části
zakázaného prostoru střelnice, zejména pak bočních stěn.



okamžitě ukončit střelbu, pokud:
-

dojde k poruše nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,

-

dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru
střelnice nebo jejím okolí,

-

je řídícím střelby nebo správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby,

-

dojde k poškození vybavení střelnice v souvislosti se střelbou,



ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob



po ukončení střelby provést ihned vybití a kontrolu zbraně.

Střelbu na střelnici lze vést pouze z dovolených zbraní, dovoleným střelivem a
dovolenými způsoby střelby:


dovolené zbraně: krátké kulové zbraně (pistole, revolvery) bez omezení ráže,
s energií střely do 600 K, malorážky ráže 22 a vzduchovky, samopaly do ráže 9 mm
(jen při střelbě ozbrojených sborů),



dovolené střelivo – továrně vyrobené náboje (střely) běžného balistického výkonu
odpovídající dovoleným zbraním, u kulových zbraní náboje s jednotnou střelou dovol.
výr. provedení,



dovolené způsoby střelby – mířená, klidová střelba vstoje, vleže, vkleče, vsedě na
pevné terče z vymezeného pevného střeleckého stanoviště v souladu s pravidly střelby
příslušných disciplín. Střelba ze samopalu je dovolena jen jednotlivými ranami.



Nošení zbraní a střelba z nich je zakázána osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy nemocí
nebo použitím léků, alkoholu nebo návykové látky.



Dále je zakázáno:


před střelbou nebo během střelby konzumovat alkoholické nápoje,



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



manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji mimo vymezená střelecká
stanoviště,



jíst, pít a kouřit, nebo se bavit při vedení střelby,
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vést střelbu bez použití účinných atestovaných chráničů sluchu, popř. ochranných
brýlí,



vést střelbu nedovolenými zbraněmi,



vést střelbu zbraněmi poškozenými nebo vadnými, neoznačenými platnou zkušební
značkou a zbraněmi nezaregistrovanými,



používat ke střelbě střelivo s průbojnými střelami, zejm. střelami s průbojným jádrem,
nebo jiné druhy zakázaného střeliva,



vést střelbu v zakázaných směrech a v rozporu s pravidly střelby příslušné disciplíny,



otáčet se na střeleckém stanovišti s nabitou zbraní směrem k týlovému prostoru nebo
do jiných nedovolených směrů,



mířit na terče určené pro jiné střelce nebo na jiné předměty, které nemají charakter
terčů (zákaz křížové střelby).

Označení správce střelnice
(visačka v průhledné fólii o velikosti: šířka 10 cm, výška 5 cm, podklad bílý)

Tunelová střelnice
Hotel Jezerka Seč
SPRÁVCE STŘELNICE
Radek PÁR
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Potvrzení
Potvrzuji, že jsem se seznámil s výpisem z Provozního řádu Tunelové střelnice Seč, v němž
jsou uvedena bezpečnostní opatření a pravidla vedení střelby. Zavazuji se uvedená
pravidla při střelbě bezvýhradně dodržovat a jsem si vědom případných následků jejich
vědomého či neúmyslného porušení.

Datum

Jméno, příjmení

Datum narození

Podpis

