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Úvodní ustanovení 

Tento provozní řád biatlonové střelnice Jilemnice je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v pro-
storu střelnice. Všechny osoby zdržující se v prostoru střelnice jsou povinny se s tímto provozním řádem se-
známit a dodržovat jej. Jsou právně plně odpovědné za následky vyplývající z porušení tohoto provozního 
řádu. 

a. Provozovatel střelnice 

a.1.1. Provozovatelem střelnice je Klub biatlonu Jilemnice, z.s., Jilemnice 1174, 514 01 Jilemnice, IČ 
26678675. 

b. Místo střelnice, vlastnické vztahy 

b.1. Vnější vztahy 

b.1.1. Střelnice je zřízena cca 620 m jihozápadně od okraje Jilemnice v prostoru sportovního a volnočaso-
vého areálu Hraběnka, Hrubý Kopec, na pozemku parcelní číslo 1566/2, k.ú. Jilemnice [659959], 
okres Semily, v nadmořské výšce 502 m. 

b.1.2. Přístup a příjezd ke střelnici je od Jilemnice po ulici Žižkova a K Břízkám a dále po příjezdové komu-
nikaci až do prostoru střelnice. 

b.1.3. V areálu střelnice je umožněno parkování omezeného počtu vozidel. 

b.1.4. Směrem střelby je osa střelnice orientována na severozápad, v azimutu 3250. 

b.1.5. Celková plocha pozemku, na němž je zřízena střelnice, je 0,57 ha. 

b.1.6. Areál střelnice není oplocen, výstřelný prostor je omezen čelní a bočními ochrannými stěnami. 

b.2. Majetkoprávní vztahy 

b.2.1. Vlastníkem pozemku parcelní číslo 1566/2, k.ú. Jilemnice [659959] je Město Jilemnice, Masarykovo 
náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 00275808. 

b.2.2. Majitelem střelnice a jejího zařízení je Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 
00275808. 

c. Druh a určení střelnice 

c.1.1. Stálá venkovní otevřená sportovní a výcviková střelnice pro malorážky a vzduchovky určená pro spor-
tovní přípravu a soutěže. 

c.1.2. Ve smyslu ČSN 39 5401 jde o střelnici kategorie A, třídy 4, skupiny K. 

c.1.3. Ve smyslu zákona není střelnice používána k podnikatelským účelům. 

d. Vstup na střelnici 

d.1.1. Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze osoby na základě souhlasu provozova-
tele nebo správce střelnice. 

d.1.2. Střelnice není pro střelbu přístupná veřejnosti. 

d.1.3. Střelnice je využívána pro výcvikovou a soutěžní střelbu podle pravidel IBU. 

d.1.4. Ze střelnice musejí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, s důrazem na 
osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. 
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d.1.5. Děti mají vstup na střelnici pouze v doprovodu dospělých osob, které za ně plně zodpovídají. 

e. Doba provozu střelnice 

e.1.1. Provoz střelnice je stanoven na dobu neurčitou. 

f. Provozní doba, pravidla evidence osob 

f.1. Provozní doba na střelnici 

f.1.1. Střelnice je provozována celoročně v době od 07.00 do 20.00 hod., vždy za nesnížené viditelnosti kdy by 
mohla být snížena bezpečnost střelby. Akce jsou konány na základě Plánu využití střelnice, schvá-
lený předsedou Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. 

f.2. Pravidla evidence osob využívajících střelnici 

f.2.1. Správce střelnice vede provozní deník střelnice, který obsahuje jméno správce střelnice, který v době 
střelby vykonává funkci a jméno zodpovědného trenéra (řídícího střelby), který vede a řídí střelbu 
sportovců na střelnici. Zodpovědný trenér (řídící střelby) svým podpisem potvrzuje, že byl poučen o 
bezpečnostních pravidlech provozu střelnice a s těmito pravidly seznámil sportovce zúčastňující se 
střelby. Zodpovědný trenér (řídící střelby) ke svému jménu a podpisu připojí číslo svého zbrojního 
průkazu a dobu jeho platnosti. Současně připojí soupis sportovců (jméno, příjmení, datum narození) 
zúčastňujících se střelby. 

f.2.2. Stálí návštěvníci potvrzují poučení o bezpečnostních pravidlech provozu střelnice 1 x ročně. 

f.2.3. Za osoby, které absolvují výcvik ve střelbě, jehož součástí jsou i zásady bezpečné manipulace se zbra-
ní, zodpovídá instruktor nebo trenér. 

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 správu a provoz střelnice v rozsahu a platných právních předpisů a to-
hoto provozního řádu. 

g.1.3. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje předseda Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. 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. 

g.1.5. Správce střelnice disponuje pověřením k jednání s příslušnými oprávněnými orgány a s ostatními 
právnickými a fyzickými osobami ve věcech provozu střelnice. 

g.2. Vzor označení správce střelnice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klub biatlonu Jilemnice, z.s. 

 

Správce střelnice 
 

Jméno Příjmení 
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g.2.1. Při výkonu funkce je správce střelnice povinen nosit viditelně označení správce střelnice na přední 
vrchní straně oděvu. V průběhu střeleb je povinen být přítomen na střelnici. 

h. Oprávnění a povinnosti 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 obsah lékárny, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis a za aktualizaci obsaženého materiá-
lu podle uvedených expiračních lhůt, 

h.1.3.3. za funkční stav hasících prostředků. 

h.2. Správce střelnice 

h.2.1. Povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění a dále: 

h.2.1.1. V souladu s rozhodnutím výboru Klubu umožňuje vstup na střelnici členům Klubu biatlonu Jilem-
nice, z.s., případně těm organizacím, které uzavřely s Klubem příslušnou smlouvu a jednotlivcům, 
kteří byli seznámeni s bezpečnostními pravidly střelnice a podepsali toto seznámení do příslušného 
dokumentu. 

h.2.1.2. Správce střelnice má povinnost připravit střelnici na každý trénink a závod tak, aby vyhověla pra-
vidlům IBU (stejná pravidla má i ČSB). 

h.2.1.3. Zodpovídá za poučení střelců o bezpečnostních pravidlech provozu střelnice. 

h.2.1.4. Zodpovídá za kontrolu technického stavu zařízení střelnice. 

h.2.1.5. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů. 

h.2.1.6. Vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici. 

h.2.1.7. Má právo a povinnost vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto pro-
vozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střel-
nici. 

h.2.1.8. Má právo a povinnost kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo vy-
loučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v 
souladu s podmínkami zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

h.2.1.9. V případě mimořádné situace informuje výbor Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. a podle závažnosti i 
příslušné orgány. 

h.2.1.10. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem. 

h.3. Řídící střelby 

h.3.1. Řídící střelby je určován správcem střelnice zpravidla z řad trenérů Klubu biatlonu Jilemnice, z.s., pří-
padně správce střelnice pověří jinou odpovědnou osobu, která splnila požadavky stanovené zákonem 
č. 119/2002 Sb. v platném znění. 

h.3.2. V době konání sportovní soutěže funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby příslušný 
rozhodčí. 

h.3.3. Řídící střelby musí splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí 
ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných na střelnici. Musí znát zásady bezpečné manipulace se 
zbraněmi. 
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h.3.4. 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. 

h.3.5. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny osoby 
na střelnici a to včetně diváků. 

h.3.6. Řídící střelby zodpovídá za bezprostřední likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během 
střelby. Přitom spolupracuje se správcem střelnice. 

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 střelnice v měřítku 1: 800 obsahuje zákres zařízení, vyznačení dovoleného směru 
střelby, obvodu výcvikové části střelnice, umístění výstražných tabulí a umístění lékárny, viz příloha 
č. 1. 

i.2. Zařízení střelnice 

i.2.1. Šířka střelnice je cca 64 m, délka využitelná pro střelbu 50 m. Prostor je ve směru střelby uzavřen 
umělým zemním valem zvýšeným ochrannou stěnou. V bocích výstřelného prostoru jsou rovněž 
ochranné stěny. 

i.2.2. Střeliště s palebnou čárou pro střelbu na vzdálenosti 50 m nebo 10 m je zřízeno na zpevněné ploše. 
Pro střelbu z malorážek nebo ze vzduchovek je na střelišti vyznačeno 20 střeleckých stanovišť. 

i.2.3. Týlovou část střelnice tvoří provozní objekty s kanceláří a sklady. 

i.2.4. Za účelem uskladnění zbraní a střeliva při soutěžích je v provozní budově areálu zřízen zbroj-
ní sklad. Zbrojní sklad splňuje podmínky zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění 

i.2.5. Na střelnici je zavedena elektrická energie. 
i.2.6. Lékárna s prostředky pro poskytnutí první pomoci a ruční hasicí přístroj jsou v provozním objektu. 

i.2.7. Na přístupech ke střelnici jsou výstražné tabule. Umístění je zakresleno na situačním schématu střelni-
ce v příloze. 

i.3. Terče 

i.3.1. Terče se při střelbě z malorážky na 50 m umísťují do držáků do terčového objektu před patou čelního 
ochranného valu. 

i.3.2. Při střelbě ze vzduchovek na vzdálenost 10 m se terčová linie posouvá na příslušnou vzdálenost. 

i.3.3. Při střelbě podle pravidel střelby pro biatlon se používají sklopné kovové terče, pro výcvik i terče pa-
pírové. 

i.3.4. Je dovoleno používat pouze schválené terče podle ustanovení příslušných pravidel pro střelbu. Není 
dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat. 

j. Zbraně a střelivo 

j.1. Dovolené zbraně a střelivo 

j.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet z vyhrazených střeleckých stanovišť, jednotlivými ranami, z místa: 

j.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 LR s okrajovým zápalem, olověná střela, poloha vleže a vstoje, 

j.1.1.2. ze vzduchovek poloha vleže a vstoje. 
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j.2. Zakázané zbraně a střelivo 

1.1.2. Je zakázáno střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, střílet jiným střelivem, než výše uvedeným. 

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 pokud jde o zbraně podléhající registraci, dokladem o registraci je platný průkaz 
zbraně. 

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

k. Způsoby střelby 

k.1. Poloha při střelbě 

k.1.1. Na střelnici se vede střelba z malorážek a ze vzduchovek ze střeleckých poloh podle pravidel IBU. 

k.2. Vzdálenost střelby 

k.2.1. Na střelnici je pro střelbu z malorážek vzdálenost terčů 50 m. 

k.2.2. Pro střelbu ze vzduchovek jsou terče při nezměněné palebné čáře ve vzdálenosti 10 m. 

l. Pravidla bezpečnosti provozu střelnice 

l.1.1. Střelba z malorážek se vede podle pravidel IBU (biatlonu), střelci musí dodržovat zejména ustanovení 
uvedená v kapitole 8.5 bezpečnostní omezení. 

l.1.2. Za dohled nad dodržováním pravidel střelby zodpovídá určený řídící střelby. 

l.1.3. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. 

l.1.4. Je zakázáno ponechávat zbraně a střelivo bez dozoru. 

l.1.5. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena řídícímu střel-
by. 

l.1.6. Všechny osoby se mohou na střelnici pohybovat pouze v bezpečných prostorech, které nejsou ohrože-
ny střelbou. Povel ke vstupu do výstřelného prostoru může dát pouze řídící střelby v době, kdy zbraně 
jsou ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. 

l.1.7. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti, jsou od začátku až do konce střeleb podřízeny 
řídícímu střelby a musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. 

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 zde být rozhodčí, zapisovatelé a 
další oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři. 

l.1.10. Se souhlasem správce střelnice mohou být v určeném prostoru diváci. 

l.1.11. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře. Ústí hlavně vždy 
musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při 
výstřelu. 

l.1.12. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby, při závodě podle pravidel IBU. 

l.1.13. Střelec musí okamžitě zastavit střelbu, je-li k tomu vydán povel nebo jiný dohodnutý signál, případně i 
bez povelu, pokud se ve výstřelném prostoru objeví lidé. 

l.1.14. Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na 
střelnici. 

l.1.15. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bez-
pečného prostoru na dopadiště střel. 
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l.1.16. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. Maloráž-
ky musí být ve stavu stanoveném pravidly IBU. 

l.1.17. Do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) lze vstupovat pouze na povel řídícího střelby poté, co byl 
k tomu vydán povel a zbraně jsou odloženy ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití. 

l.1.18. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje správce 
střelnice. 

l.1.19. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 

l.1.20. Jeden výtisk provozního řádu střelnice je umístěn v provozním objektu a je přístupný všem návštěvní-
kům střelnice. 

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. Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice. 

m.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla: 
tísňové volání      112 
hasičský záchranný sbor    150 
zdravotnická záchranná služba   155 
policie ČR      158 
PČR Obvodní oddělení Jilemnice   974 477 100 

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 zdravotnickou záchrannou službu. 

m.2.2. V případě zranění nebo usmrcení osoby střelnou zbraní, správce střelnice zamezí odchodu přítomných 
osob 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 záchranný 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. 
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Závěrečná ustanovení 

Provozní řád biatlonové střelnice Jilemnice byl schválen provozovatelem střelnice a je závazný bez vý-
jimky pro všechny návštěvníky střelnice. 

 
V případě využívání střelnice pro jinou 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. 
 

Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích. 
Výtisk číslo: 1 – PČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
   2 – provozovatel střelnice 
   3 – střelnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

střelnice Jilemnice z balistického hlediska odpovídá skutečným podmínkám a tudíž i požadavkům na bezpečný provoz té-
to 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 773/18 znaleckého deníku. 
 
 
 
 
 

L.S. 


