
Příloha č. 1  
k Provoznímu řádu cvičiště 

Kynologického klubu Drahelčice - Rudná, z. s. 

 
Zajištění bezpečnosti střelby ze zbraní kategorie D 

podle § 15 odst. 3 zákona o zbraních po 1. červenci 2014 

 

V souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních) v aktuálním platném znění, je vydána tato Příloha č. 1  
k Provoznímu řádu cvičiště, ve které jsou popsány postupy a označena místa, kde je 

možné v rámci areálu cvičiště KK Drahelčice - Rudná, z.s. střílet z některých zbraní 
kategorie D. 

 

Konkrétně jde o zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) a písm. k) zákona o zbraních: 

 palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí 

hlavně do 7,5 J, 
 plynové zbraně na vzduchovou kartuš, 

 plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 
16 J, 

 expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích 
zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo 
technické účely, 

 mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, 
 další zbraně neuvedené v kategoriích A až C. 

A v souladu s dosavadní právní úpravou nového znění § 15 odst. 3 zákona o zbraních, 
které nadále umožňuje střelbu z těchto zbraní provádět na místech, přičemž je 
ohrožení života nebo zdraví osob nebo způsobení škody na majetku minimalizováno.  

Střelba bude prováděna v areálu cvičiště KK Drahelčice-Rudná na pozemku parcelní 
číslo: 83/7 v katastrálním území Hořelice, LV 782, v rámci specifického výcviku psů, 

s tím že bude zamezeno přístupu osob, které by mohly být střelbou ohroženy a též 
bude jinak zajištěna bezpečnost osob přítomných při střelbě a majetku (např. bude 
zajištěno, že nedojde k nebezpečnému odrazu střel). 

 

Pro tyto případy bude vždy: 

1. zajištěn dohled odpovědné osoby, 

2. určen pro střelbu bezpečný prostor,  

3. viditelně takové místo, kde probíhá střelba, označeno  

4. umožněna střelba pouze s vhodnými ochrannými pomůckami. 

 

1. Odpovědná osoba 

Odpovědná osoba (dále jen „Oo“), která (ať již se sama na střelecké akci přímo podílí 
či nikoli) plní vůči ostatním účastníkům koordinační úlohu. Oo je odpovědná za 



průběh, ukončení či pozastavení střelby. Jako taková postupuje v souladu s tímto 

interním předpisem klubu. Dále je odpovědna k zajištění bezpečnosti ať již samotných 
účastníků (např. v případě zranění) nebo nezúčastněných osob. Oo je povinna na 

požádání útvaru Policie ČR, orgánu obce či vlastníka pozemku doložit přípustnost 
pořádání akce v daném místě a podat informace o rozsahu a povaze akce a opatřeních 

učiněných k zajištění bezpečnosti a majetku. Oo bude viditelně označena výstražnou 
vestou výrazné reflexní barvy (žlutá nebo oranžová). 

2. Bezpečný prostor  

Za účelem eliminace možnosti ohrožení osob či majetku střelbou bude vždy splněna 
základní povinnost, a to zvolit pro střelbu pro stanovené zbraně kategorie D takový 

prostor, který bude možné považovat za bezpečný. Bude vždy vymezen bezpečný 
prostor (viz obr. 1), jenž bude rizika ohrožení zdraví a majetku osob a zvířat 
vylučovat. 

3. Označení místa, kde probíhá střelba  

Prostor střelby, musí být vždy zřetelně označen (viz obr. 1) tak, aby se nezúčastněné 

osoby prostoru mohly bezpečně vyhnout. Tato povinnost je splněna vyvěšením obr. 1 
současně se stručnými informacemi na informační tabuli kynologického klubu, že  
v určitém čase probíhá střelba. 

4. Vhodné ochranné pomůcky 

Jde o prostředky ochrany zraku a sluchu u střelce, které jsou běžně používány. Tyto 

budou k dispozici k vyzvednutí v klubovně a zapůjčeny Oo na požádání. Tato 
povinnost se v případě nutnosti vztahuje i na účastníky výcviku se psy se nacházejí  
v prostoru, kde střelba probíhá. Tito účastnící se sami rozhodnou zda pomůcky použijí, 

či nikoli. 

 


