Sportovně střelecký klub Sedlčany
Za Nemocnicí 1068
264 01 Sedlčany
IČO : 71225021
ZL: CF 116868, sb.: „H“ vydanou dne 20.4.2011
vydává dle § 39 odst. 1 písmeno d) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

VNITŘNÍ PŘEDPIS
kde se upřesňují :
a) pravidla pro používání zbraní a střeliva
b) způsob evidence, uložení, výdeje a příjmu zbraní a střeliva
c) způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem, včetně postupu při nabíjení a vybíjení
zbraně

I.
Zbraně a střelivo v majetku Sportovně střeleckého klubu (dále jen SSK), je možné používat jen
k účelům, pro který jsou klubem vlastněny. Z povahy existence SSK je proto používání zbraní a střeliva
možné jen k provozování střelby na schválených střelnicích.
Používat zbraně a střelivo SSK mohou jen členové klubu, držitelé zbrojního průkazu příslušných
skupin.
Členové klubu nevlastnící zbrojní průkaz, mohou zbraně a střelivo použít na střelnici jen po
poučení a za dohledu osoby s příslušným oprávněním.
§ 59 svěření zbraně
1/ Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může svěřit zbraň kategorie B nebo C nebo střelivo
do této zbraně jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny pouze v
rámci: (výňatek)
a) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba
2/ Svěří-li držitel zbrojního průkazu nebo licence zbraň nebo střelivo do používání fyzické osobě
podle odst. 1/, je povinen:
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem
b) dbát nutné opatrnosti
c) zajistit přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního
průkazu příslušné skupiny a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
Pokud držitel zbraně splňuje výše uvedený požadavek, může toto
zajistit sám.
3/ Zbraně nebo střelivo do této zbraně lze svěřit fyzické osobě podle odst. 1/ jen na dobu nezbytně
nutnou a to pouze:
a) k provedení střelby na střelnici
b) k jiné manipulaci se zbraní nebo střelivem v prostoru, který určí odpovědná
osoba provádějící dohled podle odst. 2/ písmeno c).
4/ Při přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve
věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního
průkazu skupiny B nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
Dohled instruktora (dohlížející osoby) musí být zajištěn nejen při vlastní střelbě, ale i ve všech ostatních
souvisejících činnostech tak, aby se zabránilo ztrátě, odcizení nebo zneužití zbraně a střeliva.

V podstatě pro jinou osobu, které jsou zbraně a střelivo svěřovány, platí omezení jako pro držitele
zbrojního průkazu (§ 29 odst. 3 písm. b, ).
Nemůže tak být svěřena zbraň ani střelivo osobě, jejíž schopnosti jsou sníženy v důsledku požití
alkoholu či aplikací návykových látek a podobně.
Osoba musí být prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem.
Pokud dojde v souvislosti s používáním zbraně či střeliva ke zranění, řídící okamžitě ukončí
střelbu, zajistí poskytnutí první pomoci a následně přivolá odbornou lékařskou pomoc. Dále zabezpečí
veškeré náležitosti nutné k vyšetření celé události a tuto neprodleně ohlásí Policii České republiky.
II. Způsob evidence, uložení, výdeje a příjmu zbraní a střeliva
Na základě ustanovení §39 odst. 1 písmeno l) zákona o zbraních, vede držitel zbrojní licence
evidenci v souladu s platnými právními předpisy.
vede se :
1) Záznamní kniha zbraní – kde počet listů je evidován a kniha je prošita.
2) Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva – počet listů je evidován a kniha je prošita.
uložení zbraní a střeliva :
Zbraně a střelivo klub nevlastní.
Případné uložení zbraní a střeliva je nyní možné jen na výše uvedené adrese klubu a to za
dodržení podmínek §58 zákona o zbraních a střelivu a souvisejících právních předpisů.
III. Bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, včetně postupu při nabíjení a vybíjení.
Všichni střelci i ostatní osoby pohybující se v prostoru střelnice, musí být seznámeny s provozním
řádem a tento musí dodržovat. Svým podpisem do Provozního deníku potvrdí souhlas s jeho zněním.
➢ Je zakázáno se zbraněmi manipulovat na veřejnosti
➢ Při manipulaci se zbraní vždy ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru. (Bezpečným prostorem je takový prostor, kde při náhodném a nechtěném výstřelu nemůže dojít k ohrožení a zranění osob a k větší škodě na majetku. Jedná se o prostor, kde se nenacházejí žádné osoby, zvířata
nebo nebezpečné látky a je tvořen materiálem, který v ideálním případě střelu pojme, nepropustí
a neodrazí.)
➢ Při manipulaci se zbraní musí být důsledně zachován odstup prstu od spouště
➢ Před manipulací se zbraní musí být vždy osoba seznámena s návodem výrobce a pokyny uvedené v návodu dodržovat včetně doporučení na používané střelivo a údržbu.
➢ Postup při převzetí a vybíjení zbraně. Při převzetí zbraně je přebírající povinen přesvědčit se, zda
zbraň není nabitá (náboje umístěny v nábojové komoře, nábojovém válci a zásobníku). Fyzická
osoba, která provádí převzetí nebo vybití zbraně hlaveň zbraně směřuje ústím do bezpečného
prostoru, prst důsledně drží mimo spoušť, následně vyjme zásobník ze zbraně (u revolveru vyklopí nábojový válec nebo kryt nábojového válce), zatáhne závěr do zadní pozice a pohledem
provede kontrolu nábojové komory a zásobníkové šachty, zda se zde nenachází náboje. V případě, že se zde náboje nachází, náboje vyjme a celý postup opakuje. Pokud vypadne náboj ze
zbraně na zem, osoba, která se zbraní manipuluje, nejdříve dokončí proces kontroly zbraně, následně zbraň odloží a až poté může vzít náboj ze země. Při přebírání (vybíjení) zbraně přebírající
provede kontrolu, zda nemá zbraň a střelivo zjevné vady a zda je zbraň kompletní.
➢ Stejným způsobem se prování vybití zbraně. Dále provede kontrolu, zda se v hlavni zbraně nenachází překážka nebo znečištění které by mohlo v případě výstřelu způsobit poškození zbraně a
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zranění obsluhy. Nečistoty musí být odstraněny. Znečištěná, poškozená nebo nekompletní zbraň
nebo střelivo nesmí být nošeno a používáno.
Na střelnici se vždy osoba manipulující se zbraní musí mimo jiné řídit provozním řádem střelnice.
Postup při nabíjení zbraně. Před nabíjením zbraně se fyzická osoba musí vždy přesvědčit, zda je
zbraň kompletní, zda nevykazuje zjevné vady a zda se v hlavni zbraně nenachází překážka nebo
znečištění které by mohlo způsobit v případě výstřelu poškození zbraně a zranění obsluhy. Nečistoty musí být odstraněny. Znečištěná, poškozená nebo nekompletní zbraň nebo střelivo nesmí
být nošeno a používáno. Po kontrole držitel zavede do zásobníku příslušný počet nábojů dle návodu. Následně uchopí zbraň tak, že ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru (na střelnici do
dopadiště střel) a prst drží důsledně mimo spoušť. Poté zasune zásobník do zbraně a přesvědčí
se, zda zásobník byl zachycen záchytem zásobníku a samovolně nevypadne (u revolveru umístí
náboje do komor v nábojovém válci a zajistí ho v rámu zbraně). Po zasunutí zásobníku zatáhne
závěr do zadní pozice a vypustí tak, aby závěr samovolně tlakem předsuvné (vratné) pružiny zavedl bezpečně náboj do nábojové komory a vrátil se do přední pozice. Závěr se nesmí doprovázet nebo brzdit. Odpor pružiny je výrobcem nastaven tak, aby došlo ke spolehlivému nabití. Zasunutí zásobníku a zatažení závěru se provádí slabou rukou. Zbraň se při manipulaci drží pevně
v silné ruce, přičemž hlaveň stále směřuje do bezpečného prostoru. Prst na spoušť se pokládá
pouze v případě, že zbraň je zamířena na cíl a má bezprostředně dojít k požadovanému výstřelu
za dodržení všech bezpečnostních a zákonných pravidel.
Při střelbě musí být vždy brán ohled na takticko-technická data a to zejména dostřel, účinnost a
průbojnost použitého střeliva.
V případě selhaného (vadného) náboje střelec vyčká 10-30 vteřin tak, že stále míří ústím hlavně
do dopadiště střel (bezpečného prostoru) a pokud nedojde ke zpožděnému výstřelu, vadný náboj
vyjme a předá ho k likvidaci (na střelnici správci střelnice). Selhaný (vadný) náboj se nesmí
znovu použít. Po selhaném náboji střelec musí překontrolovat zbraň za účelem zjištění, zda nedošlo k technické závadě na zbrani s důrazem na zjištění, zda střela selhaného náboje nezůstala v
hlavni nebo nábojové komoře
Pokud dojde k závadě na zbrani, zbraň se bezpečným způsobem vybije tak, že ústí hlavně neustále směřuje do bezpečného prostoru (dopadiště střel), přičemž se užije výše popsaný postup
vybíjení zbraně a následně kontrola technického stavu zbraně a střeliva
Ke střelbě lze používat pouze zbraně a střelivo, které splňuje předepsané technické požadavky a
je schváleno k použití dle platných norem
Uvedením tohoto dokumentu v platnost, se ruší stávající „Vnitřní předpis“ ze dne 5.1. 2003.
Směrnice je platná od 19.3.2018.

Tato směrnice se vydává v souladu s požadavkem zákona o střelných zbraních a střelivu
č.119/2002 Sb. Je schválená členskou schůzí, je vydaná a je platná pro všechny členy SSK Sedlčany.

Za Sportovně střelecký klub Sedlčany
Milan Višek - zbrojíř

Ivan Andrušík – předseda

