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1. Úvodní ustanovení
1.1

Závaznost provozního řádu

1.1.1 Tento provozní řád střelnice OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSVA
VNITRA 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 malorážné sportovní zbraně, určené
pro sportovní přípravu a soutěže s celoročním využitím.
1.2.2. Střelnice není používána k podnikatelským účelům.

1.3

Majetkoprávní vztahy, odpovědní funkcionáři střelnice

1.3.1 Vlastníkem pozemku, střelnice a jejího zařízení je Česká republika a příslušnost
hospodařit s majetkem státu má organizační složka státu OLYMP CENTRUM
SPORTU MINISTERSVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, IČO
75151898, zbrojní licence: CG000249.
1.3.2 Provozovatelem střelnice je OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSVA
VNITRA, oddělení biatlonu Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4296/40, Jablonec nad
Nisou (dále jen „OB“).
1.3.3 Provozovatel střelnice je oprávněn k jejímu provozování v souladu s ustanoveními
zákona č. 119/2002 Sb. ve znění novel a prováděcích předpisů, na základě rozhodnutí
Policie ČR č.j.: KRPL-54250-2/č.j.-2009-04040IZ
Provoz na střelnici je dále řízen plánem využití střelnice schválený vedoucím OB.
1.3.4 Za správu a provoz střelnice je odpovědný správce střelnice,
1.3.5 Za bezpečnost střelby a dodržování kázně při střelbách odpovídá správce střelnice a
řídící střelby.
1.3.6 Řídící střelby bude určen správcem střelnice.

2. Popis střelnice
2.1

Vnější vztahy

2.1.1 Podle ČSN 395401 je tato střelnice určena jako:
2.1.1.1

podle stavebního řešení – venkovní střelnice
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2.1.1.2
2.1.1.3

podle možného úniku střel – polokrytá střelnice
podle použitelných zbraní a střeliva – střelnice pro malorážky

2.1.1.4

podle dálky střelby – střelnice s pevně danou dálkou střelby
(platné pro úsek A i B)
podle doby trvání provozu – stálá střelnice
podle přístupu veřejnosti – veřejná střelnice
podle způsobu provozování – komerční střelnice
podle účelu – výcviková a sportovní střelnice

2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7

2.1.2 Střelnice se nachází na pozemku číslo 2090/4 k.ú. Mšeno n. Nisou, v nadmořské výšce
580 m.
2.1.3 Celková plocha pozemku, na němž je zřízena střelnice, je 7316 m2.
2.1.4 Areál střelnice je částečně oplocen a hlavní příjezdové cesty jsou uzavřeny
uzamykatelnými branami.
2.1.5 Příjezd ke střelnici je po silnici III. třídy od Jabloneckých Pasek.
2.1.6 Parkování omezeného počtu vozidel je na vyhrazených místech.
2.1.7 Směr střelby je na úseku „A“ na severovýchod, v azimutu 070°. Směr střelby na úseku
„B“ je na jihovýchod v azimutu 160°
2.1.8 Souřadnice GPS biatlonového areálu jsou 50.7424122N, 15.1815464E
2.1.9 Situační plánek střelnice je přílohou č.1 tohoto pokynu

2.2

Zařízení střelnice

2.2.1 Střelnice je rozdělena na dva úseky:
úsek „A“ - biatlonová střelnice pro běžný trénink a závody
úsek „B“ – speciální střelnice s biatlonovými elektronickými terči
2.2.2 Biatlonová střelnice – úsek „A“
2.2.2.1

Na střelnici jsou vybudovány následující objekty trvalého charakteru, které
tvoří záchytný a ochranný systém střelnice:
- čelní záchytná stěna,
- boční ochranné stěny a svah,
- palebná čára pro střelbu z malorážných sportovních zbraní na 50 m.

2.2.2.2

Čelní záchytná stěna o výšce 2,5 m je postavena z tvárnic bezmaltového zdiva
po celé šíři střelnice, pokryta ocelovými plechy, nakloněnými tak, aby se střely
odrážely směrem k zemi. Před záchytnou stěnou je postavena konstrukce pro
instalaci střeleckých terčů, která je zastřešena stříškou skloněnou směrem do
prostoru střelnice. Za papírovými terči jsou instalovány lapače střel. Za čelní
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stěnou je 13 m vysoký přírodní val ze skály a zeminy. Tento je ve vzdálenosti
60 m od palebné čáry.
2.2.2.3

Levá boční ochranná stěna je postavena ze zdiva, které tvoří souvislou plochu
od palebné čáry k terčům. Pravá strana je tvořena ochrannou stěnou, opěrnou
betonovou zdí a svahem.

2.2.2.4

Palebná čára pro střelbu z malorážných sportovních zbraní na 50 m je pokryta
asfaltem ve výšce 60 cm nad vnitřním terénem střelnice.

2.2.3 Speciální střelnice s biatlonovými elektronickými terči – úsek „B“
2.2.3.1

Na střelnici jsou vybudovány následující objekty trvalého charakteru, které
tvoří záchytný a ochranný systém střelnice:
- čelní záchytná stěna,
- boční ochranná stěna a svah,
- krytá palebná čára pro střelbu z malorážných sportovních zbraní na 50 m.

2.2.3.2

Čelní záchytná stěna je postavena z betonových tvárnic bezmaltového zdiva a
za terči jsou instalovány lapače střel. Po stranách záchytné stěny jsou profily
nesoucí stříšku skloněnou směrem za záchytnou stěnu. Za záchytnou stěnou je
přírodní val ze skály a zeminy vysoký 10 m.

2.2.3.3

Levý bok je tvořen přirozeným přírodním valem ze skály a zeminy o průměrné
výšce výšce 13 m. Jeho pata je upravena zdí vyskládanou z kamenných bloků a
svahem ze zeminy. Pravá strana je tvořena souvislou stěnou z bezmaltového
zdiva o výšce 2,5 m

2.2.3.4

Palebná čára pro střelbu z malorážných sportovních zbraní na 50 m je krytá
stříškou a je pokrytá betonem ve výšce 20 cm nad vnitřním terénem střelnice.

2.2.4 Střelnice využívá provozních zařízení, která jsou postavena v areálu střelnice.
2.2.4.1
stanoviště řídícího střelby je za stanovišti 1 až 26 na asfaltové ploše
2.2.4.2
pracoviště rozhodčích a časomíry – budova s velínem vpravo od stanoviště 1
2.2.4.3
stanoviště zdravotníka / lékaře v hlavní provozní budově
2.2.4.5
stožár s praporem vlevo od stanoviště č. 26
2.2.4.6
oplocení výstřelného prostoru a dopadiště včetně ohroženého prostoru střelbou
2.2.4.7
kryté dopadiště se zpětnou clonou s předsazenou terčovou linií pro papírové,
mechanické případně elektronické terče
2.2.5 Na střelnici je zavedena elektrická energie.
2.2.6 Za účelem uskladnění zbraní a střeliva při soutěžích je v provozní budově
v biatlonovém areálu zbudován zbrojní sklad. Zbrojní sklad splňuje podmínky dle §58,
odst 4) zákona 119/2002Sb.
2.2.7 Sociální zařízení pro provozovatele střelnice a závodníky
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2.3

Umisťování terčů na úsecích „A“ a „B“

2.3.1 Vzdálenost střelby, na obou úsecích střelnice, z palebné čáry je 50 m., což je
minimální i maximální dálka střelby. Terče se instalují do konstrukce před čelním
záchytným valem.
2.3.2 Je dovoleno používat pouze papírové, kovové nebo speciální elektronické terče pro
biatlon a střelbu. 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.
2.3.3. Povolené způsoby střelby jsou vleže, vkleče a vstoje.

3. Provoz střelnice a povinnosti funkcionářů
3.1.

Provozovatel střelnice

3.1.1 Povinnosti provozovatele střelnice stanoví §57 zákona 119/2002 Sb. v platném znění.
3.1.2 Provozovatel střelnice zodpovídá:
3.1.2.1
za technický stav střelnice
3.1.2.2
za pravidelné kontroly dle legislativy hasicích přístrojů, ostatních technických
zařízení a lékárničky

3.2

Správce střelnice

3.2.1 Tuto funkci zastávají osoby ustanovené ředitelem OLYMP CENTRA SPORTU MV.
V případě nepřítomnosti hlavního správce střelnice funkci správce střelnice přebírá na
střelnici přítomný ustanovený zástupce, a to podle pořadí stanoveného v příloze č. 2
tohoto provozního řádu. V případě potřeby nebo nutnosti může hlavní správce
střelnice předat funkci správce střelnice i v době své přítomnosti v areálu střelnice
některé z osob uvedených v příloze 2.
3.2.2 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 biatlonové střelnice.
3.2.3 Označení správce střelnice je správce střelnice povinen po dobu vykonávání funkce
nosit viditelně na oděvu.
3.2.4 Vzor označení správce střelnice je přílohou č. 3 tohoto provozního řádu.
3.2.5 Práva a povinnosti správce střelnice:
3.2.5.1
3.2.5.2

Umožňuje vstup a střelbu na střelnici členům OB a ostatním návštěvníkům,
kteří byli schváleni provozovatelem střelnice, byli seznámeni s provozním
řádem biatlonové střelnice a podepsali seznámení s tímto provozním řádem.
organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu,
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3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.5.5
3.2.5.6
3.2.5.7
3.2.5.8
3.2.5.9

3.2.5.10
3.2.5.11
3.2.5.12

3.3

zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice, zejména jejích záchytných
a ochranných zařízení. Pokud zjistí závady, které by mohly ohrozit bezpečnou
střelbu, nedovolí střelbu zahájit
zodpovídá za obsah lékárny a aktualizaci obsaženého materiálu podle
expiračních lhůt,
zodpovídá za to, že střelbu vede pouze osoba, která je k tomu způsobilá,
zodpovídá za organizaci likvidace odpadů,
vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici,
má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení
tohoto provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým
jednáním bezpečnost provozu na střelnici,
stejně tak má právo vyloučit z provozu na střelnici jakoukoliv zbraň a střelivo,
o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v souladu se zákonem o
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. a pozdějších předpisů, nebo s tímto
provozním řádem.
v případě mimořádné situace neprodleně informuje o jejím vzniku vedoucího
OB,
řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem,
odpovídá za používání zbraní schválených pro tuto střelnici.

Řídící střelby

3.3.1 Řídící střelby je určen správcem střelnice pro střeliště 1..26 (úsek „A“) a střeliště 1..2
(úsek „B“) nebo správce střelnice sám provádí funkci řídícího střelby.
3.3.2 V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává
příslušný rozhodčí na palebné čáře.
3.3.3 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, musí být držitelem zbrojního průkazu.
3.3.4 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. Je oprávněn vykázat ze střelnice
každého, kdo neuposlechne jeho pokynů.
3.3.5 Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny
všechny osoby na střelnici, a to včetně diváků a ostatních osob přítomných na střelnici.
3.3.6 Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během
střelby. V tomto případě úzce spolupracuje se správcem střelnice.
3.3.7 Zahájení a ukončení střelby hlásí správci střelnice.
3.3.8 Před zahájením střelby:
3.3.8.1
3.3.8.2
3.3.8.3

projedná se správcem střelnice podmínky plánovaných střeleb a přípravu terčů,
poučí podřízené funkcionáře a střílející, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb,
zná počet střílejících a přesvědčí se o jejich znalosti bezpečnostních pravidel
při střelbě,
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3.3.8.4

provede kontrolu střelnice, střeleckých stavů a terčového zařízení, zbraní
střelců a připraveného střeliva.

3.3.9 V průběhu střelby:
3.3.9.1
3.3.9.2
3.3. 9.3
3.3. 9.4
3.3. 9.5

dbá na přísné a přesné dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a
zásad bezpečné střelby,
vydává povely k zahájení, přerušení nebo ukončení palby,
zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění,
požáru, nebo jiné mimořádné situaci,
stejně tak zastaví střelbu, pokud se v prostoru ohroženém střelbou objeví lidé
nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál,
zabezpečí, aby se diváci a další osoby během střelby nacházeli v prostoru pro
ně určeném.

3.3.10 Po ukončení střelby:
3.3.10.1
3.3.10.2

po vydání povelu k ukončení střelby překontroluje počet střílejících a provede
kontrolu jejich zbraní,
po skončení střeleb organizuje úklid střelnice, střelnici předá správci střelnice.

3.4.

Provoz střelnice

3.4.1

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.
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3.4.2

Doba povozu střelnice se stanovuje celoročně, každodenně, v rozsahu od 7:00 do
20:00 hod.

3.4.3

Počet vystřelených nábojů v průběhu jednoho dne nesmí přesáhnout, v souladu
s protokolem měření KHS Liberec, 6000 kusů. Za dodržení tohoto omezení je
odpovědný řídící střelby a správce střelnice.

3.4.4

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

3.4.5

Pravidla evidence osob využívající střelnici

3.4.5.1

3.4.5.2

při soutěžích jsou všechny střílející osoby (závodníci) evidovány ve startovní
listině. Za seznámení závodníků s provozním řádem střelnice odpovídá jejich
příslušný trenér nebo vedoucí výpravy. Podpis seznámení s provozním řádem
se v tomto případě od jednotlivých závodníků nevyžaduje.
při běžném provozu střelnice je využití střelnice povoleno jen sportovcům a
trenérům (řídícím střelby) prokazatelně seznámených s provozním řádem
střelnice, kteří svůj požadavek na využití střelnice nahlásili s min. týdenním
předstihem vedoucímu OB a správci střelnice a jimž byl tento požadavek
odsouhlasen. Evidence těchto osob je řešena kamerovým záznamem s dobou
archivace jeden týden, dlouhodobě řeší evidenci tréninkový deník.
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3.5

Dozorující lékař

3.5.1 Dozorující lékař (zdravotník) je určován pouze u větších akcí podle rozhodnutí
pořadatele a správce střelnice.
3.5.2 Je podřízen řídícímu střelby s těmito povinnostmi:
3.5.2.1
Bezpečně ovládá zásady první pomoci a zná způsob přivolání Záchranné
služby
3.5.2.2
zdržuje se během střelby na místě stanoveném řídícím střelby,
3.5.2.3
dbá na to, aby sanitní vůz nebo vozidlo určené pro odvoz zraněného, pokud je
na akci vyžadováno, bylo zaparkováno na vyhrazeném místě s možností
okamžitého odjezdu a řidič vozidla byl v jeho dosahu,
3.5.2.4
zná spolu s řidičem místo nejbližšího zdravotnického zařízení a cestu k němu.
3.5.3

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 Malorážné zbraně dlouhé konstruované pro střelbu bezplášťovou střelou ráže .22 LR
případně short s okrajovým zápalem, stanovené i mezinárodními pravidly:
Smí být použito pouze střelivo mezinárodního standartu 5,6 mm (.22 inch long rifle) s
okrajovým zápalem. Střely musí být zhotoveny z homogenní látky, olova nebo
podobně měkkého materiálu jako je slitina olova. Hmotnost kulky nesmí převýšit 2,75
gramu. Úsťová rychlost nesmí přesáhnout 350 m/s, měřeno 1 m od ústí hlavně. Náraz
střely vypálené ze vzdálenosti 50 m nesmí přesáhnout 1,0 N/s (=0,1 kgm/s).
4.1.2 Variantní využití střelnice je pro vzduchovky se střelbou na úseku „A“ střelecké
stanoviště 1..26 s jednotnou dálkou střelby 10m a výkonem zbraně do Eo = 16J
4.1.3 Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

4.2.

v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,
řádně evidované s platným průkazem zbraně,
opatřené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou.

Je zakázáno

4.2.1 Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými.
4.2.2 Střílet jiným střelivem než výše uvedeným.
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.
Provozní řád biatlonové střelnice
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5. Pravidla bezpečnosti
5.1

Všeobecně

5.1.1 Na střelnici, za účelem provozování střelby, mají přístup pouze osoby na základě
souhlasu správce střelnice 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 a diváci 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 osoby 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 Všechny osoby, včetně diváků, nacházející se na střelišti musí být před zahájením
střelby poučeni o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba
zahájena.
5.1.9 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. Úseky
střelnice „A + B“ nejsou vybaveny omezením náměru nebo ochrannými clonami,
střelec smí tedy položit prst na spoušť pouze tehdy, pokud má bezpečně zaměřený terč.
5.2.3 Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého
znamení.

Provozní řád biatlonové střelnice
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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, kterou není schopen sám
odstranit (viz. pravidla biatlonu), 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 Mimo střeleckou činnost (dle pravidel biatlonu se tím rozumí i pohyb střelce mezi
jednotlivými střeleckými položkami) je povoleno přenášet zbraně na střelnici jen ve
stavu vylučujícím i náhodný výstřel, tedy zbraně musí být vybité, s otevřeným závěrem
a zásobník nesmí být vložen v zásobníkové šachtě. U samonabíjecí zbraně bez
střelecké pohotovosti musí být v hlavni založen bezpečnostní praporek.
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, řídící střelby a při soutěžích soutěžní JURY.
5.2.10 Střelba smí být prováděna pouze ve stanovené době (viz. 3.4.2.).
5.2.11 Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba. Minimální počet osob jsou 2, z nichž jedna
osoba zastává funkci řídícího střelby dle pravidel tohoto provozního řádu.
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 (viz. pravidla biatlonu).
5.2.13 Opis těchto pravidel bezpečnosti při střelbě je viditelně umístěn v prostoru střelnice.

6. Postup při vzniku mimořádné události
6.1

Obecné zásady

6.1.1 Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události odpovídá správce střelnice,
který těsně spolupracuje s řídícím střelby a s příslušnými orgány státní správy.
6.1.2 Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné události vedoucího OB,
podle závažnosti i příslušné orgány. Za mimořádnou událost se považuje požár nebo
zranění střelnou zbraní
6.1.3 Nejbližší telefon je umístěn v provozní budově v areálu střelnice.
Tísňová linka
112
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasiči
150
Provozní řád biatlonové střelnice
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Policie ČR

158

Hlášení PČR nebo IZS:
 kdo podává hlášení
 krátce co se stalo a komu (jméno, příjmení)
 kde se střel. nachází (nejlépe koordináty GPS 50.7424122N, 15.1815464E),
 vlastní opatření

6.2

Zranění

6.2.1 V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první
pomoci a převoz zraněného do nemocnice v Jablonci nad Nisou nebo přivolání
záchranné služby.
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, vyčká příjezdu policie a řídí se jejími pokyny.

6.3

Požár

6.3.1 V případě vzniku požáru správce střelnice nebo 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 a zabezpečení zbraní a střeliva.
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. Podává hlášení, zda se v místě požáru nachází
ještě osoby, střelivo, zbraně

6.4

Jiná mimořádná situace

6.4.1 Při vzniku jiné mimořádné situace správce střelnice postupuje vždy tak, aby šetřil
životy přítomných a hmotný majetek.
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Příloha č.1 k Provoznímu řádu biatlonové střelnice Jablonec n. N. Mšeno – Břízky 1/2018
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