
POVINNOSTI A PRÁVA SPRÁVCE STŘELNICE 

 

Správce střelnice je fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice. Správce střelnice 

odpovídá za provoz střelnice a za její technický stav v plném rozsahu zákonů, vyhlášek a obecně 

platných předpisů na úseku zbraní a střeliva a provozního řádu střelnice. 

O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SBS Moravská Třebová. Tomuto 

orgánu je správce zodpovědný za svoji činnost. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí 

splňovat požadavky stanovené zákonem č.119/2002 Sb. Musí být starší 21 let a nejméně 3 roky 

držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nebo D nebo E. 

Pověřeným zástupcem SBS Moravská Třebová pro jednání s příslušnými státními orgány 

a orgány státní správy a s ostatními právnickými a fyzickými osobami je správce střelnice (č. 1). 

Práva a povinnosti správce střelnice stanoví §55 zákona č. 119/2002 Sb. 

 

 

Správce střelnice je povinen: 

1) Při vstupu na střelnici provést kontrolu střelnice, zejména ověřit, že v ohroženém prostoru 

střelnice, na pozemcích ve směru střelby, se nenacházejí lidé ani zvířata. 

2) Vyvěsit červený prapor. 

3) Připnout si viditelně označení správce střelnice. 

4) Provést zápis do provozního deníku střelnice s přesnou evidencí osob využívající střelnici ke 

střelbě. 

5) Zajistit přístupnost provozního řádu pro všechny návštěvníky střelnice. 

6) Zajistit, aby střelbu prováděla pouze osoba k tomu oprávněná. 

7) Být vybaven funkčním mobilním telefonem a klíčem od plechové skříně, kde je uložen klíč 

od lékárničky (v případě použití materiálu z lékárničky, zapsat toto do provozního deníku 

střelnice). 

8) Určit řídícího střelby, pokud tuto funkci nevykonává sám. 

9) Vydat řídícímu střelby souhlas se zahájením střelby. 

10) Okamžitě zastavit střelbu v případě skutečného i potenciálního ohrožení života, zdraví a 

majetku. 

11) Být po celou dobu střelby přítomen v prostoru střelnice. 

12) Dodržovat časový rozvrh střelnice. 

13) Po skončení střeleb zorganizovat úklid střelnice, uložit použitý materiál, uzamknout sklady, 

organizovat sběr, třídění a likvidaci odpadů a sejmout červený prapor. 

14) Provést ukončení zápisu o střelbě do provozního deníku střelnice. 

 

Správce střelnice má právo: 

1) Vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení provozního řádu, zejména 

takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem 

vyloučení může být i nevhodná obuv a oděv. 

2) Kontrolovat vnesené zbraně a střelivo na střelnici a na základě této kontroly má právo 

vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo 

nejsou v souladu s právními předpisy na úseku zbraní a střeliva. 

3) Na vyžádání člena SBS Moravská Třebová vydat ze skladu kartonové podložky a papírové 

terče dle požadavku. 

 

Ostatní: 

4) V případě vzniku jakékoliv mimořádné události, např. zranění nebo usmrcení osoby, je 

povinností bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit nejbližšímu útvaru policie na 

telefonní číslo 158. Následně uzamknout střelnici (všichni zúčastnění zůstanou na místě) a 



informovat vedení SBS Moravská Třebová o vzniklé situaci. 

5) Správce střelnice zodpovídající za přípravu a průběh střelecké soutěže pošle týden před 

plánovanou akcí na emailovou adresu obec@linhartice.cz informaci o uskutečnění této 

soutěže, tj. datum konání, začátek a předpokládaný konec. 

6) Člen SBS Moravská Třebová se prokazuje správci střelnice průkazem SBS Moravská 

Třebová s platnou známkou na daný rok. Zájemce o vstup, který je ve zkušební době pro 

přijetí na dobu 12 měsíců se ode dne provedení osobního pohovoru prokazuje průkazem 

SBS Moravská Třebová, na kterém nebude známka, ale bude zde uvedeno, že je ve zkušební 

době s uvedeným termínem platnosti. 

 

 

 

Miroslav Pařízek 

správce střelnice č. 1 


