
Příloha školního řádu Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 platnost od 1. 2. 2017 

Vnitřní řád Stanice zájmových činností 

při ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283 

 

Verze platná od 1. 9. 2017 

 

Obsah 
Úvodní ustanovení ................................................................................................................................. 2 

Účastníci ZV ve SZČ mají právo: ........................................................................................................ 2 

Nezletilí účastníci ZV jsou povinni: ..................................................................................................... 2 

Zákonní zástupci nezletilých účastníků ZV mají právo: ................................................................... 2 

Zákonní zástupci nezletilých účastníků ZV jsou povinni: ................................................................. 3 

Pedagogičtí pracovníci ZV jsou povinni: ............................................................................................ 3 

Provozní a organizační záležitosti spojené se začátkem a koncem ZV ............................................. 3 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání ....................................... 4 

Specifická pravidla pro zajištění bezpečnosti při biatlonu ................................................................ 4 

Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve SZČ ......................................... 5 

Vyloučení účastníka ZV ze SZČ ........................................................................................................... 5 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků ZV ................................. 5 

Dokumentace vedená ve SZČ ............................................................................................................... 6 

Příloha – Provozní řád biatlonové střelnice Vrchlabí:....................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 



Příloha školního řádu Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 platnost od 1. 2. 2017 

Úvodní ustanovení 

 Vnitřní řád Stanice zájmových činností (dále jen SZČ) je vydán na základě § 30 

zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání. 

SZČ v rámci zájmového vzdělávání zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové a 

tematické akce pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a popřípadě i další osoby.  

 Poslání a činnost SZČ je dána zmíněnou vyhláškou. Účastníky zájmového vzdělávání 

se rozumí: děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých 

účastníků, popřípadě další fyzické osoby.  

 Zájmovým vzděláváním (dále jen ZV) se rozumí zpravidla formy zájmové činnosti 

zaměřené na sportovní aktivity uskutečňované v prostorech i mimo prostory školy. 

Výjimku ze zaměření ZV povoluje ředitel školy. 

Účastníci ZV ve SZČ mají právo: 

 práva uvedená ve školním řádu školy (čl. 2.1.1) 

 stát se účastníkem pravidelné zájmové činnosti vypsáním přihlášky a následným 

dodržováním pravidel pro ZV. 

 Žákům školy může být zájmová činnost poskytnuta bez úplaty. 

Nezletilí účastníci ZV jsou povinni:  

 řádně docházet na ZV ve vhodném oblečení a obuvi, dodržovat zásady hygieny a 

čistoty, v místě konání ZV se chovat klidně, dbát na pořádek; 

 uhradit úmyslně způsobenou škodu (v případě úmyslného poškození materiálu a 

zařízení školy); 

 dodržovat vnitřní řád SZČ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti; 

 ve svém chování dodržovat pravidla slušného chování vůči vedoucímu, účastníkům, 

popřípadě vůči dalším osobám, zdržet se a předcházet sociálně patologickým jevům, 

projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí; 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, 

vnitřním řádem a SZČ. 

 Pravidelná činnost probíhá v určených místnostech či venkovních prostorech, do 

kterých si žáky odvádí vedoucí zájmového útvaru. 

 Účastníci nepřinášejí na činnost SZČ předměty a věci, které přímo nesouvisí s činností 

(zejména předměty z drahých kovů, předměty nebezpečné nebo předměty cenné). 

Jakoukoliv ztrátu neprodleně ohlásit vedoucímu ZV. 

Zákonní zástupci nezletilých účastníků ZV mají právo: 

 na informace o průběhu a výsledcích ZV svého dítěte, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ZV svého 

dítěte,  

 na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se ZV svého dítěte podle školského zákona, 

 požádat o uvolnění žáka ze ZV podle pravidel školního řádu a tohoto řádu. 
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Zákonní zástupci nezletilých účastníků ZV jsou povinni:  

 zajistit aby nezletilý účastník ZV řádně docházel na ZV, dokládat důvody 

nepřítomnosti žáka na ZV a řádně omlouvat jeho nepřítomnost v ZV, 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se nezletilého účastníka ZV, 

 informovat vedoucího ZV o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ZV nezletilého 

účastníka, 

 oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2) a 3) školského zákona (údaje 

do školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh ZV nebo bezpečnosti 

žáka, a změny v těchto údajích, 

 při jednání s pedagogickými pracovníky dodržovat pravidla slušnosti a společenského 

chování tak, aby ve školském zařízení bylo zajištěno bezpečné, důstojné a klidné 

pracovní prostředí,  

 nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným jednáním a ničením majetku 

SZČ. 

Pedagogičtí pracovníci ZV jsou povinni:  

 dodržovat vnitřní předpisy SZČ, 

 dodržovat zásady úcty, pravidla morálky a slušného chování, která jsou založeny na 

dodržování zásad: vzájemného respektování, úcty, pravidel morálky a slušného 

chování.  

Provozní a organizační záležitosti spojené se začátkem a koncem ZV  

 Čas a místo začátku a konce ZV stanoví vedoucí útvaru ZV. Účastníci ZV jsou 

povinni dostavit se vhodně oblečeni a včas (nejpozději 5 minut před zahájením ZV) na 

místo určené vedoucím zájmového útvaru.  

 Dohled nad účastníky ZV vykonává příslušný vedoucí ZV nebo ředitelem školy 

pověřená osoba. Při dohledu nad žáky u jiného právního subjektu (mimoškolní 

sportoviště apod.) se dohlížející pracovníci řídí vnitřním řádem platným pro daný 

objekt. 

 Vedoucí zájmového útvaru předává žáka v době průběhu ZV pouze zákonným 

zástupcům žáka. Předávat účastníka ZV jiné osobě lze pouze na základě písemného 

zmocnění pro předávání účastníka ZV jiným pověřeným osobám dle § 858 

občanského zákoníku. 

 Po skončení ZV uklidí účastníci ZV dle pokynů vedoucího ZV prostory a použitý 

materiál. 

 Způsob a čas příchodu a odchodu na ZV stanoví předem vedoucí zájmového útvaru po 

předchozí dohodě se zákonných zástupcem účastníka ZV. 

 Pobyt v prostorách pro ZV mimo stanovený čas je povolen pouze v přítomnosti 

pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy.  

 Při akcích konaných mimo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění účastníků 

ZV není škola či školské zařízení, začíná dohled nad účastníky ZV 15 minut před 

dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení ZV dohled končí na předem 

určeném místě.    
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Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání  

Všichni účastníci ZV jsou povinni: 

 dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví uvedená zejména ve vnitřních 

předpisech školy a důsledně dodržovat pokyny vedoucích ZV k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví v rámci ZV i souvisejících činnostech; 

 počínat si tak, aby nezpůsobili porušení bezpečnosti a poškození zdraví sobě ani jiným 

účastníkům 

 přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků; 

 vytvářet podmínky pro zdravý vývoj účastníků;  

 veškeré úrazy způsobené při činnosti v ZV je vedoucí povinen zapsat do knihy úrazů 

v kanceláři školy se všemi potřebnými údaji; 

 v případě zjištění vzniku rizika nebo případných nedostatků v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví neprodleně upozornit na tuto skutečnost vedoucího ZV; 

 při ZV platí zákaz kouření, užívání a vnášení zdraví škodlivých látek.  

Specifická pravidla pro zajištění bezpečnosti při biatlonu 

 Vedoucí zájmového útvaru Biatlon plní v případě střelby povinnosti řídícího střelby a 

je povinen poučit žáky, že střelba ze sportovní vzduchové pušky používané pro biatlon 

(dále jen zbraně) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví 

osoby nebo způsobena škoda na majetku  

 Při každé střelbě musí být dodržována bezpečnost při zacházení se zbraněmi tak, aby 

nemohlo dojít k poškození zdraví účastníků ZV i ostatních. 

 Zbraně se mohou přenášet jen nenabité a v pouzdře. 

 Střelbu nasucho lze provádět jen na palebné čáře v rámci přípravy vyhlášené 

vedoucím zájmového útvaru na střelišti. 

 Zbraně je možno nabíjet jen na palebné čáře se zbraní otočenou ústím hlavně směrem 

k terčům a zásadně jen po povelu „NABÍJET!“ nebo „START!“ 

 V zájmu bezpečnosti může vedoucí zájmového útvaru střelbu kdykoliv přerušit 

povelem „STOP, ZBRANĚ ZAJISTIT A ODLOŽIT!“, přičemž na nebezpečnou 

situaci je povinen upozornit vedoucího kterýkoliv účastník ZV. Střelec smí pokračovat 

ve střelbě až po povelu „START!“.  

 Jestliže je dán povel „STOP, ZBRANĚ ZAJISTIT A ODLOŽIT!“, musí střelec ihned 

provést v závislosti na konstrukci pušky takové opatření, aby nemohlo dojít k výstřelu 

(musí být provedeno např. otevření komory závěru, uvolnění napínací pružiny, atp.), a 

teprve potom smí pušku odložit ústím hlavně směrem k terčům. 

 Střelec, který vystřelí před povelem „NABÍJET!“ nebo „START!“ nebo po povelu 

„STOP, ZBRANĚ ZAJISTIT A ODLOŽIT!“ může být ze zájmového útvaru 

vyloučen. 

 Pokud střelec sám musí odložit již nabitou pušku, pak vždy jen ústím hlavně směrem k 

terčům a ve stavu neschopném výstřelu.  

 Vedoucí zájmového útvaru je povinen řídit se Provozním řádem biatlonové střelnice 

Vrchlabí (viz příloha) a zabezpečit jeho dodržování všemi účastníky ZV. Dále je 

povinen zajistit bezpečnost střelby tak, aby účastnící ZV neohrozili bezpečnost svou a 

ostatních účastníků a neporušovali svým počínáním zákon o zbraních. 
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Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve SZČ 

 Vedoucí zájmových útvarů průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci při ZV z 

hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody 

umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků ZV. 

 Vedoucí zájmových útvarů zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informují 

je o preventivním programu školy a SZČ včetně dalších navazujících aktivitách. V této 

oblasti spolupracují zejména se školní metodičkou prevence. 

 Žáci docházející do zájmových útvarů mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a 

užívání návykových látek v areálu školní družiny. Porušení tohoto zákazu se bere jako 

hrubé porušení vnitřního řádu SZČ a školního řádu. Ředitel školy využije všech 

možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti vyloučení ze SZČ. 

 Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník informuje zákonné zástupce žáků, u nichž 

bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností 

odborné pomoci. 

 Projevy šikanování mezi žáky jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností 

ředitel školy zváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o 

svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní 

dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během 

osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům 

mohlo docházet. 

Vyloučení účastníka ZV ze SZČ 

 Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

školským zákonem nebo školním řádem či vnitřním řádem SZČ rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze SZČ. V případě zvláště závažného 

zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka 

ze SZČ.  

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 

školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se 

účastník ZV jednání podle tohoto odstavce, oznámí ředitel školy tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 

následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků ZV 

 Žák je povinen šetrně zacházet s majetkem školského zařízení. Dojde-li k poškození 

tohoto majetku, je účastník ZV povinen škodu nahradit. Podrobnosti k náhradě škody 

jsou uvedeny v čl. 6. 3. školního řádu. 

 Žák je povinen udržovat v pořádku a chránit před poškozením a ztrátou všechny věci, 

které tvoří zařízení stanice zájmových činností a ty, které mu byly svěřeny do 

osobního užívání pro ZV.  
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 Účastník ZV chrání majetek školského zařízení a brání tomu, aby byl ničen nebo 

znehodnocován jinými osobami. 

 Účastník ZV odpovídá za škodu, kterou svým jednáním školskému zařízení způsobil 

Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí účastník ZV nebo jeho zákonný zástupce škole v plném 

rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák společně se svým zákonným 

zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do 

původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody 

soudní cestou. 

 Zjistí-li žák poškození nebo odcizení školního majetku, je povinen tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit vedoucímu zájmového útvaru. 

 Poškození nebo ztrátu osobní věci hlásí účastník ZV neprodleně po zjištění této skutečnosti 

vedoucímu zájmového útvaru.  

Dokumentace vedená ve SZČ 

 Přihláška do zájmového útvaru 

 Deník zájmového útvaru 

 

 

Ve Vrchlabí 19. 12. 2016                                                         Mgr. Petr Jindřich v. r. 

                                                                                                     ředitel školy  

 

Příloha 

Provozní řád biatlonové střelnice Vrchlabí 
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Příloha – Provozní řád biatlonové střelnice Vrchlabí: 

 
 
 

Provozní řád biatlonové střelnice 
Vrchlabí – běžecký areál Vejsplachy 

 
dle ustanovení §52, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisu 

 
č. 1/2014 

             
 

Výtisk číslo : 1 
Počet výtisků: 3 
Počet listů: 10 
Přílohy: 2 

 
TJ SVS Krkonoše Vrchlabí 

KB Krkonoše 
 
 
 
 

Provoz střelnice je povolen MÚ Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí 543 01 
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1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Závaznost provozního řádu 
 
1.1.1 Tento provozní řád střelnice Vrchlabí – Vejsplachy je bezpodmínečně závazný pro 

všechny právnické a fyzické osoby, které užívají střelnici k provozování střelby. 

 
1.2 Druh a určení střelnice 
 
1.2.1 Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice pro vzduchové zbraně, určená pro 

sportovní přípravu a soutěže. 

 
1.3 Majetkoprávní vztahy, odpovědní funkcionáři střelnice 
 
1.3.1 Majitelem pozemku je město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí 543 01, IČO: 00278475 
 
1.3.2 Provozovatelem a majitelem střelnice a jejího zařízení je TJ SVS Krkonoše Vrchlabí – 

Klub biatlonu Krkonoše, Fügnerova 1288, Vrchlabí 543 01, IČ : 00485268  
  
1.3.3 Za správu a provoz střelnice je odpovědný správce střelnice. 
 
1.3.4 Za bezpečnost střelby a dodržování kázně při střelbách odpovídá správce střelnice 

a řídící střelby. 
 
1.3.5 Řídící střelby bude určen správcem střelnice. 
 

2. Popis střelnice 
 
2.1 Vnější vztahy 

 
2.1.1 Střelnice se nachází v prostoru běžeckého areálu Vrchlabí – Vejsplachy na pozemku 

p.p.č. 625/1 v k.ú. Vrchlabí  v nadmořské výšce 480 m. 
 
2.1.2 Areál střelnice není oplocen a není uzavřen uzamykatelnými branami. 
 
2.1.3 Příjezd ke střelnici je ze silnice I/14, ulice Valteřická, Vrchlabí.. 
 
2.1.4 Parkování omezeného počtu vozidel je na vyhrazeném odstavném parkovišti u 

fotbalového stadionu. 
 
2.1.5 Směr střelby je přibližně na západ, v azimutu  240°. 

 
2.1.6 Střelnice není provozována k podnikatelským účelům. 
 
2.2 Zařízení střelnice 
 
2.2.1 Na střelnici jsou vybudovány následující objekty trvalého charakteru, které tvoří 

záchytný a ochranný systém střelnice: 
 - čelní záchytná stěna  
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  - palebná čára pro střelbu ze vzduchových zbraní na 10 m. 
 
2.2.2 Čelní záchytná stěna je postavena ze železné svařované konstrukce po celé šíři 

střelnice, pokryta dřevěnou palisádou, s ocelovými plechy, nakloněnými tak, aby se 
střely odrážely směrem k zemi. Před záchytnou stěnou je postavena konstrukce pro 
navěšení střeleckých terčů, která není zastřešena stříškou.  

 
2.2.3 Palebná čára pro střelbu ze vzduchovek na 10 m je pokryta štěrkodrtí a umělým 

povrchem – kobercem z umělé trávy - ve výšce 50 cm nad vnitřním terénem střelnice. 
 
2.2.4 Střelnice využívá provozních zařízení, která jsou postavena v areálu střelnice. 
 
2.2.5 Na střelnici je zavedena elektrická energie. 
 
 

2.3 Umisťování terčů 
 
2.3.1 Vzdálenost střelby z palebné čáry je 10 m. Terče se instalují do držáků na čelní 

záchytné konstrukci ve směru střelby v azimutu  240°. 
 
2.3.2 Je dovoleno používat pouze papírové a kovové terče pro žákovský biatlon. Není 

dovoleno střílet na terče vyrobené z materiálů, které by mohly způsobit odraz střely z 
prostoru střelnice. Rovněž není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče 
považovat. 

 

3. Provoz střelnice a povinnosti funkcionářů 
 
3.1 Správce střelnice 
 
3.1.1 Tuto funkci zastávají osoby ustanovené předsedou TJ SVS Krkonoše. V případě 

nepřítomnosti hlavního správce střelnice funkci správce střelnice přebírá na střelnici 
přítomný ustanovený zástupce. 

 
3.1.2 Správce střelnice odpovídá za celkový provoz střelnice v plném rozsahu příslušných 

českých zákonů, vyhlášek a obecně platných předpisů na úseku zbraní, střeliva 
a provozu střelnic a tohoto provozního řádu střelnice. 

 
3.1.5 Práva a povinnosti správce střelnice: 
 

3.1.5.1 Umožňuje vstup na střelnici členům KB a ostatním návštěvníkům, kteří byli 
schváleni v plánu využití střelnice, byli seznámeni s provozním řádem střelnice a 
podepsali seznámení s tímto provozním řádem, 

3.1.5.2 organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu, 
3.1.5.3 zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice, zejména jejích záchytných 

a ochranných zařízení, 
3.1.5.4 zodpovídá za obsah lékárny a aktualizaci obsaženého materiálu podle expiračních 

lhůt, 
3.1.5.5 zodpovídá za funkční stav hasících prostředků, 
3.1.5.6 vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici, 
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3.1.5.7 má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto 
provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním 
bezpečnost provozu na střelnici, 

3.1.5.8 stejně tak má právo vyloučit z provozu na střelnici jakoukoliv zbraň a munici, 
o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné, 

3.1.5.9 v případě mimořádné situace informuje o jejím vzniku vedoucího KB, 
3.1.5.10 řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem, 
3.1.5.11 odpovídá za používání pouze zbraní schválených pro tuto střelnici. 
 
 

3.2 Řídící střelby 
 
3.2.1 Řídící střelby je určen správcem střelnice. 
 
3.2.2 V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává 

v duchu pravidel biatlonu a střelby příslušný rozhodčí na palebné čáře. 
 
3.2.3 Řídící střelby musí svojí kvalifikací splňovat požadavky pro zajištění záruky 

bezpečného provozu na střelnici. Musí znát zásady manipulace se zbraněmi po stránce 
technické i právní. 

 
3.2.4 Řídící střelby odpovídá za přísné a přesné dodržování kázně a pořádku na střelnici, 

dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před 
vlastní střelbou, během střelby a po jejím ukončení. 

 
3.2.5 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. 
 
3.2.6 Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během 

střelby. V tomto případě úzce spolupracuje se správcem střelnice. 
 
3.2.7 Zahájení a ukončení střelby hlásí správci střelnice. 
 
3.2.8 Před zahájením střelby: 
 

3.2.8.1 projedná se správcem střelnice podmínky plánovaných střeleb a přípravu terčů, 
3.2.8.2 poučí podřízené funkcionáře a střílející, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb, 
3.2.8.3 zná počet střílejících a přesvědčí se o jejich znalosti bezpečnostních pravidel 

při střelbě, 
3.2.8.4 provede kontrolu střelnice, střeleckých stavů a terčového zařízení, zbraní 

střelců a připraveného střeliva. 
 

 
3.2.9 V průběhu střelby: 
 

3.2.9.1 dbá na přísné a přesné dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a 
zásad bezpečné střelby, 

3.2.9.2 vydává povely k zahájení, přerušení nebo ukončení palby, 
3.2.9.3 zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, 

požáru, nebo jiné mimořádné situaci, 
3.2.9.4 stejně tak zastaví střelbu, pokud se v prostoru ohroženém střelbou objeví lidé 

nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál, 
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3.2.9.5 zabezpečí, aby se diváci a další osoby během střelby nacházeli v prostoru pro 
ně určeném. 

   
3.2.10 Po ukončení střelby: 
 

3.2.10.1 po vydání povelu k ukončení střelby překontroluje počet střílejících a provede 
kontrolu jejich zbraní, 

3.2.10.2 po skončení střeleb organizuje úklid střelnice, střelnici předá správci střelnice. 
 

3.3. Provoz střelnice 
 
3.3.1 Provoz střelnice musí splňovat podmínky stanovené §30 o hluku a vibracích zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být dodrženy limitní hodnoty nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3.3.2 Doba povozu střelnice se stanovuje celoročně, každodenně, v rozsahu od 8:00 do 
21:00 hod. 

3.3.4 Sportovní akce většího rozsahu budou předem oznámeny nejbližším sousedům 
biatlonové střelnice. 

 
3.4. Dozorující lékař 

 
3.4.1 Dozorující lékař (zdravotník) je určován pouze u větších akcí podle rozhodnutí 

pořadatele. 
 
3.4.2 Je podřízen řídícímu střelby s těmito povinnostmi: 

3.4.2.1 zná způsob přivolání Záchranné služby, 
3.4.2.2 zdržuje se během střelby na místě stanoveném řídícím střelby, 
3.4.2.3 dbá na to, aby sanitní vůz nebo vozidlo určené pro odvoz zraněného bylo 

zaparkováno na vyhrazeném místě s možností okamžitého odjezdu a řidič 
vozidla byl v jeho dosahu, 

3.4.2.4 zná spolu s řidičem místo nejbližšího zdravotnického zařízení a cestu k němu. 
 
3.4.3 V případě, že při střelbách zdravotník nebo lékař není určen, je k dispozici na střelnici 

lékárnička pro poskytnutí první pomoci, která je umístěna v provozní budově objektu 
střelnice.  

4. Zbraně a střelivo 
 
4.1. Dovolené zbraně a střelivo 
 
4.1.1 Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně není vyšší než 16 J. 
 
4.1.2 Všechny zbraně použité ke střelbě musí být: 
 

4.1.2.1 v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz, 
4.1.2.2 řádně evidované v platném dokladu, 

4.2. Je zakázáno 
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4.2.1 Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými. 
 
4.2.3 Používat speciální druhy střeliva jako je svítící, zápalné, průbojné, výbušné, barvící, 

chemické, biologické a další, u něhož je násoben účinek střelby v cíli její zvláštní 
konstrukcí. 

 

5. Pravidla bezpečnosti 
 
5.1 Všeobecně 
 
5.1.1 Na střelnici, za účelem provozování střelby mají přístup pouze osoby na základě 

souhlasu správce střelnice nebo jeho zástupce a následně řídícího střelby. 
 
5.1.2 Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, 

zejména s důrazem na osoby, jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných 
látek. 

 
5.1.3 Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje. 
 
5.1.4 Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena 

řídícímu střelby. 
 
5.1.5 Návštěvníci střelnice se musí během střelby zdržovat ve vyhrazeném prostoru za 

palebnou čárou nebo v prostoru určeném řídícím střelby. 
 
5.1.6 Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střílející a řídící střelby. 
 
 
5.1.7 Vyžadují-li nebo povolují-li pravidla případné střelecké soutěže, mohou se zde dále 

nacházet rozhodčí, zapisovatelé a jiné osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři 
a trenéři. 

 
5.1.8 S vědomím a souhlasem řídícího střelby mohou být v určeném prostoru diváci. 
 
5.1.9 Všechny osoby, včetně diváků, nacházející se na střelišti musí být před zahájením 

střelby poučeni o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba 
zahájena. 

 
5.1.10 Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti, jsou od začátku až do konce 

střeleb podřízeny řídícímu střeleb. 
 

5.2 Bezpečnost při střelbě 
 
5.2.1 Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby 

a musí jím být 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. 
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5.2.3 Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého 
znamení. 

 
5.2.4 Střelec musí okamžitě zastavit střelbu, je-li vydán k tomu povel nebo jiný ekvivalentní 

dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé 
nebo zvířata. 

 
5.2.5 Střelbu musí střelec zastavit pokud dojde k poruše zbraně, ale i pokud dojde k požáru, 

ke zranění nebo jiné mimořádné události na střelnici. 
 
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 Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel - 

zbraně musí být vybité a pod závěrem nesmí být nabitý zásobník. 
 
5.2.8 Manipulace se zbraní při biatlonových trénincích a závodech se musí provádět v 

souladu s pravidly biatlonu ČSB. 
 
5.2.9 Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, 

rozhoduje správce střelnice nebo osoba jím pověřená. 
 
5.2.10 Střelba smí být prováděna pouze ve stanovené době. 
 
5.2.11 Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. 
 
5.2.12 Cílní smějí k terčům pouze na povel řídícího střelby, poté co byl k tomu vydán 

příslušný povel, je provedena kontrola zbraní a zbraně jsou odloženy ve stavu 
vylučujícím i náhodný výstřel. 

 
5.2.13 Opis těchto pravidel bezpečnosti při střelbě je umístěn v prostoru střelnice. 
 

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 těsně spolupracuje se správcem střelnice a s příslušnými 
orgány státní správy. 

 
6.1.2 Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice. 
 
6.1.3 Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace vedoucího KB. 
 
6.1.4 Nejbližší telefon je umístěn v provozní budově v areálu střelnice. 
 

 
6.2 Zranění 
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6.2.1 V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první 
pomoci a převoz zraněného do nemocnice ve Vrchlabí nebo přivolání záchranné 
služby na  

    telefonním čísle  155 
 
6.2.2 V případě postřelení osoby zamezí řídící střelby odchodu všech přítomných ze 

střelnice a jakékoliv další manipulaci se zbraněmi a střelivem. 
 
6.2.3 Vyrozumí orgán policie ve Vrchlabí. Vyčká příjezdu policie a řídí se jejími pokyny. 
 
6.2.4 O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a zápis do 

provozního deníku střelnice. 

 
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 na  
     telefonním čísle  150 
 
6.3.2 Organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice. 
 
6.3.3 Vydá pokyny pro uložení zbraní a munice. 
 
6.3.4 K likvidaci požáru použije hasicích přístrojů a případných dalších improvizovaných 

prostředků. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil 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 životy 

přítomných a hmotný majetek. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1.1 Provozní řád střelnice TJ SVS Krkonoše Vrchlabí – KB Krkonoše byl schválen 

21.3.2015. a je závazný bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice. 
 
7.1.2 V případě využívání objektu střelnice pro jinou střeleckou činnost, která není řešena 

tímto provozním řádem, je nutné vyžádat si souhlasné stanovisko soudního znalce 
specializace balistika a získat povolení Oddělení služby správních činností Okresního 
ředitelství Policie ČR Trutnov. 

 
7.1.3 V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje 

o jejím řešení odpovědná osoba v součinnosti se správcem střelnice v plném rozsahu. 
 
 
 
 
Příloha č.1 k Provoznímu řádu biatlonové střelnice Vrchlabí - Vejsplachy  
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Bezpečnost obecně 
 • Se zbraní zacházíme VŽDY jako by byla nabitá. • NIKDY NA NIKOHO NEMÍ ÍME, ANI 
ŽERTEM!!!  
 • Zbraň musí VŽDY mířit do bezpečného prostoru tzn. buď na terče nebo do vzduchu (nesmí tam být 
osoby).  
• NIKDY nestřílíme na živé tvory, ani jinam než do terče.  
• Střílet je možné pouze na povolené a k druhu zbraní určené střelnici.  
• Před vlastní střelbou si vždy nejprve přečteme Provozní řád střelnice a zkontrolujeme stav zbraně , 
jestli je v pořádku. Dbejte na dobrý stav své zbraně a případné závady ihned hlaste, případně ihned 
odstraňte.  
• Berete-li do rukou zbraň , dbejte na to, aby hlaveň vždy směřovala do bezpečného prostoru. 
• NIKDY se na střeleckém stanovišti neotáčejte s nabitou zbraní. 
• Bez dovolení majitele nikdy neberte jeho zbraň, ani se jí nedotýkejte. Vezmete-li s jeho svolením 
zbraň do ruky, ihned se přesvědčte, že není nabitá, potom musí hlaveň směřovat do bezpečného 
prostoru. 
• NIKDY nepůjčujte nabitou zbraň , vždy se přesvědčte, že je nábojová komora prázdná. • Po povelu 
“K terčům” zbraň odložíme a již na zbraň nesaháme.  
• Při střelbě se chovejte ukázněně , nerušte ostatní účastníky střelby zbytečným hlukem. 
• Při střelbě i v jejím průběhu je zakázáno požívat alkoholické nápoje a užívat léky i 
 látky, které mohou negativně ovlivnit schopnosti a dovednosti střelce. 
• Střelba je povolena pouze na střelnici během oficiálně povoleného času  
• Pohyby zbraně , které mohou ohrozit ostatní nebo závodníka samotného  nebo mohou být ostatními 
za nebezpečné považovány, jsou zakázané 
• Ústí hlavně musí přesahovat přední hranu střelecké rampy (palebnou čáru) po celou dobu od  
zahájení střelby, do jejího konce 
• Pokud se na střelnici střílí, je všem zakázáno být před palebnou čarou  
• Po celý čas je závodník zodpovědný za bezpečnou manipulaci se zbraní a zbraň samotnou  
• Po odstartování je zakázáno manipulovat se zbraní mimo střelecké  stanoviště – podložku.  
• Zbraň může být nabíjena a vybíjena pouze, když hlaveň směřuje k terčům  nebo nahoru  
• Vkládání zásobníku s náboji do zbraně je také součástí nabíjení  
• Když závodník přechází z jednoho střeleckého stanoviště na druhé, musí nejprve vybít svoji zbraň a 
dát ji do normální nosné polohy – na záda 
• Zbraň musí být vybita po každé střelecké položce, to znamená, že žádný  náboj nesmí být v nábojové 
komoře nebo vloženém zásobníku  
• Závodníkovi je po střelbě dovoleno zanechat prázdný zásobník v šachtě pro zásobníky • Všechny 
výstřely musí být mířené a vystřelené pouze na terče  
• Závodník nemůže sundat nosný řemen z ramene, dokud není na  střeleckém stanovišti. Před 
sundáním zbraně z ramenou, musí závodník  oběma nohama překročit vyznačení střeleckého 
stanoviště a obě hole musí ležet na zemi.  
• Na všech závodech je při výdeji zbraní rozhodčí, který kontroluje zbraň u všech závodníků . Při této 
kontrole rozhodčí kontroluje nábojovou  komoru a zasunutý zásobník. Pokud tato bezpečnostní 
kontrola není  provedena, musí ji závodník provést sám • Všechna munice musí být vyndána jak ze 
zásobníků, tak z nosičů  zásobníků a zbraň uložena do obalu. 
 

 


