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BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTNNÍÍ  PPRRAAVVIIDDLLAA  PPRROO  SSTTŘŘEELLEECCKKÉÉ  AAKKCCEE  ((oodd  11..1100..22000088))  
 
Pro všechny střelecké akce (dále jen „akce“), organizované firmou Roman Jareš platí obecné podmínky a pravidla pro akce viz 
www.rjares.cz/podminky. 
Nad tento rámec se pro střelecké akce dále stanoví tato Bezpečnostní pravidla pro střelecké akce.  
Tato pravidla jsou závazná pro všechny zúčastněné osoby. 
 
1. Do prostoru střelecké akce mohou vstoupit jen osoby autorizované k účasti.  
2. Každý se akce účastní pod svým jménem. Účastník akce je před jejím započetím nebo kdykoli v průběhu akce povinen na 

požádání organizátora prokázat svou totožnost a oprávnění k účasti.  
3. Každý je povinen dodržovat pravidla bezpečného chování na střelnici a zacházení se střelnou zbraní, zejména zdržet se jakékoli 

činnosti, která by mohla ohrozit život nebo zdraví osob nebo majetek. Zároveň je každý povinen takové nebezpečné činnosti 
podle svých možností a sil předejít a zabránit. 

4. Všichni účastníci jsou povinni používat určené ochranné pomůcky, zejména předepsaný oděv, obuv a vybavení a dostatečnou 
ochranu zraku a sluchu. 

5. Zacházet se střelnou zbraní v rámci akce smí pouze osoba, která je k tomu výslovně organizátorem zmocněna. Bude-li účastník 
v rámci akce zacházet se střelnou zbraní, je před jejím započetím též povinen prokázat organizátorovi zákonné oprávnění a 
způsobilost k užívání střelných zbraní.  

6. Nezpůsobilým k zacházení se střelnou zbraní může být shledán zejména účastník, který pro zranění či slabou fyzickou kondici 
není schopen zbraň bezpečně ovládat či je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky apod.  

7. V případě jakýchkoli pochybností o zákonném oprávnění či způsobilosti účastníka k zacházení se střelnou zbraní organizátor 
účastníkovi účast na akci či používání střelných zbraní odepře. Rozhodnutí o tom přísluší výhradně organizátorovi bez možnosti 
odvolání. 

8. V rámci akce je dovoleno používat pouze zbraně a střelivo, schválené či přidělené organizátorem.  
Vlastník zbrojního průkazu příslušné skupiny smí se souhlasem organizátora použít vlastní zbraň, odpovídající platné právní 
úpravě, provoznímu řádu střelnice a musí mít u sebe příslušné doklady. Použití jiných zbraní nebo střeliva je zakázáno. Svěření 
zbraně za dozoru je možné jen po předchozím souhlasu organizátora. 

9. Provoz v prostoru střelby (střelecké situaci) a vlastní střelbu řídí organizátorem určený řídící střelby. 
10. Do prostoru střelby mohou vstoupit výhradně osoby, které jsou k tomu řídícím střelby výslovně vyzvány. Po celou dobu pobytu 

v tomto prostoru jsou povinny bezvýhradně dodržovat pokyny řídícího střelby. 
11. Mimo střelbu na pokyn nebo se souhlasem řídícího střelby se zbraň na střelnici nosí zásadně nenabitá, ve stavu s prázdnou 

nábojovou komorou spolehlivě ověřeným mířenou ránou jistoty, bez zásobníku a bezpečně uložená v pouzdře. 
12. Jakákoli manipulace se zbraní, zejména vyjímaní zbraně z pouzdra je dovolena pouze na pokyn nebo se souhlasem řídícího 

střelby, jen na místech k tomu určených a výhradně určeným způsobem. Jakákoli manipulace se zbraní, která by s tím byla 
v rozporu je přísně zakázána. 

13. Manipulovat se zbraní na palebné čáře, zejména nabíjet, mířit, střílet, vybíjet apod. je povoleno pouze na pokyn nebo se 
souhlasem řídícího střelby. 

14. Míření zbraní mimo určený bezpečný cílový prostor střelby, míření na osoby, nedovolené překračování nebo opouštění palebné 
čáry nebo jiné obdobně nebezpečné jednání je přísně zakázáno. 

15. Manipulovat se zbraní za účelem rozebírání, úprav, čištění, „suchého nácviku“ apod. je povoleno pouze na místě k tomu 
určeném („bezpečná zóna“), a to výhradně s předchozím výslovným souhlasem řídícího střelby. V bezpečné zóně je přísně 
zakázána jakákoli manipulace se zásobníky či střelivem. 

16. Se střelivem či zásobníky se smí manipulovat pouze mimo bezpečnou zónu.  
17. Při střelbě používá řídící střelby zejména tyto povely: 

 „Na palebnou čáru“ – střelec se přesune na palebnou čáru. 
„Zásobník naplnit“ („Páskovat“) – střelec naplní zásobník náboji. 
„Zásobník do zbraně“ – střelec zasune zásobník do zbraně, náboj do nábojové komory nezasunuje. 
„Nabíjet“ – střelec vloží naplněný zásobník do zbraně a zasune náboj do nábojové komory. 
 „Zbraň do pouzdra“ – střelec uloží zbraň do pouzdra nabitou či nenabitou dle předchozího povelu. 
 „Připravit“– střelec se připraví ke střelbě a čeká na signál „Pozor“. 
„Pozor“ – střelec je v pohotovosti a očekává startovní signál.  
„Pal“, „Palte“ (nebo smluvený zvukový signál) – střelec zahájí střelbu. 
 „Stop“ (nebo smluvený zvukový signál) – střelec ukončí veškerou činnost a namíří zbraň k terčům. 
„Palbu (střelbu) zastavit“- střelec ukončí střelbu a namíří zbraň k terčům. 
„Vybít zbraň“ – střelec vyjme zásobník ze zbraně, vyhodí náboj z nábojové komory. 
„Ránu jistoty“ – střelec se mířenou ránou jistoty na cíl „naprázdno“  přesvědčí, že zbraň je prázdná. 
 „Jestliže jsi skončil, vybij zbraň a ukaž prázdnou“ – povel pro speciální postup vybíjení při soutěžích  
 „Zabezpečit zbraň“ – střelec zkontroluje stav zbraně a uloží ji do pouzdra 
„K terčům“ „(Range is clear“) – střelec může překročit palebnou čáru a přesunout se směrem k terčům 

  
18. Poruší-li účastník bezpečnostní pravidla opakovaně nebo je poruší závažně jednáním, ohrožujícím život či zdraví osob či hrozícím 

škodou na majetku může být z akce ihned vykázán bez náhrady. Takové porušení může být též důvodem k okamžitému zrušení 
akce pro skupinu. Stejně může být postupováno i vůči účastníkovi, jenž by řádný průběh akce jakkoli narušoval.  

 
  
Čelákovice 1. 10. 2008 
    Mgr. Roman Jareš, v.r. 
 
 


