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Přílohy:
1. Orientační plánek střelnice
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Tento provozní řád je zpracován v souladu s ustanovením b), odst. (4), čl. (1), § 52, Zákona o
střelných zbraních a střelivu číslo 119/2002 Sb.

I. STŘELNICE
1. Provozovatel střelnice
Městský klub Svazu branně technických sportů ČR - Beroun
Pobočný spolek
Sídlo: Husova 183, Beroun 4
IČO : 18600514
Předseda: Josef Kvasnička, 25. 7. 1946

2. Majitel pozemku:
Doc. MUDr. Jiří Bauer CSc., Franty Kocourka 2377/4a, Praha 5
Provoz střelnice je zajištěn smlouvou mezi majitelem pozemku a provozovatelem střelnice.

3. Poloha střelnice
Střelnice se nachází:
Na konci odbočky u železničního přejezdu z Lidické ulice v Berouně 3 – Závodí. Katastr města Beroun,
pozemek číslo parcely 1936/4 o výměře 8524 m.2 GPS : 49.9803778N, 14.0800219E.

4. Oprávnění k provozování střelnice
Provozovatel střelnice je oprávněn k jejímu provozování v souladu se Zákonem o střelných zbraních a
střelivu č. 119/2002 Sb., na základě rozhodnutí POLICIE ČR - OŘ Beroun Č.j.: ORBE-466/ZBR-2001 ze
dne 14. Května 2001.

5. Charakter střelnice
Střelnice je klubová, není podnikatelským subjektem a není přístupná střelecké veřejnosti. Jedná se o
stálou sportovní střelnici.

6. Vymezení provozní doby:
Na střelnici je dovoleno vést střelbu celoročně od rozednění do soumraku, (střelba za snížené
viditelnosti, např. za soumraku, za tmy, v husté mlze apod. podle rozhodnutí správce střelnice je
zakázána). Konkrétní provozní doby pro jednotlivé subjekty používající střelnici jsou vymezeny
vnitřním předpisem. Je zakázána střelba ve státní svátky.
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7. Evidence osob využívajících střelnici:
Všechny osoby, které se zdržují na střelnici v provozních dobách, se zapisují do knihy střeleb jménem,
příjmením, číslem ZP nebo jiného dokladu a podpisem stvrzujícím seznámení s provozním řádem
střelnice. Dále v této knize uvádí počet vystřelených nábojů z jednotlivých druhů zbraní.
Správce střelnice vykonávající svoji funkci se zapisuje do sešitu správců střelnice svým jménem,
příjmením a dobou, po kterou svoji funkci vykonával.
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8. Povinnosti správce střelnice a řídícího střelby:
Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v souladu s platnými zákony a jinými souvisejícími
předpisy, včetně tohoto Provozního řádu. Může jím být jen osoba starší 21 let, která je nejméně 3
roky držitelem zbrojního průkazu některé ze skupin B, C, D nebo E.
Správce střelnice je ze zákona povinen (§ 55, odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb.):







při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené Provozním řádem
střelnice (viz výše),
zajistit přístupnost provozního řádu střelnice, tj. umožnit každému účastníku střelby, který o
to požádá, nahlédnout na střelnici do tohoto provozního řádu.
zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice; ostrahou střelnice se rozumí komplex
opatření proti vstupu nepovolaných osob v průběhu střeleb
zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo
při manipulaci se zbraní na střelnici.

Dále je správce střelnice povinen:
















organizovat a řídit provoz střelnice podle tohoto Provozního řádu s důrazem na zajištění
střelecké a požární bezpečnosti střelnice
kontrolovat, zda střelbu provádí jen členové SBTS ČR s platným průkazem a vylepenou
známkou na příslušný rok tj. známka je vždy platná do března následujícího roku
řádně vést provozní dokumentaci střelnice (Kniha střeleb, Kniha správců)
být přítomen na střelnici po celou dobu, kdy je vedena střelba,
zkontrolovat před zahájením každé střelby technické vybavení střelnice důrazem na správnou
funkci bezpečnostních prvků,
zajistit okamžitou nápravu v případě zjištění vážného poškození či nefunkčnosti
bezpečnostních prvků střelnice, jinak střelbu nepřipustit, - zajistit vyvěšení červeného
varovného praporu na stožár na svahu nad střelnicí na viditelném místě bezprostředně před
zahájením střelby a po skončení střelby jej svěsit,
důkladně poučit před zahájením střelby řídícího střelby (je-li ustanoven) o průběhu a
organizaci střelby, s důrazem na bezpečnost a seznámit jej s Provozním řádem střelnice,
před zahájením střelby (není-li ustanoven řídící střelby) důsledně poučit střelce o způsobu
střelby s důrazem na bezpečnou manipulaci se zbraní, a bezpečné střelbě na terčové
vybavení střelnice (stojany, kovové terče apod.)
před zahájením střelby zkontrolovat, zda se v ohroženém prostoru střelnice nenachází osoby
nebo zvířata,
zabránit během střelby vstupu osob do ohroženého prostoru
mít k dispozici lékárničku s určeným vybavením pro poskytnutí první pomoci (v souladu s
vyhláškou č. 493/2002 Sb.),
v případě vzniku mimořádné události v prostoru střelnice, nebo v souvislosti s činností,
prováděnou na střelnici, zabezpečit okamžitá opatření k minimalizaci nežádoucích následků
(první pomoc zraněným, hašení požáru apod.), zajistit svědky a hlásit provozovateli,
zakázat střelbu na střelnici, nejsou-li objektivně či subjektivně (podle jeho názoru) splněny
bezpečnostní požadavky (např. při snížené viditelnosti, nefunkčnosti některých zařízení
apod.),
dbát na zajišťování bezpečné manipulace se zbraněmi ve vymezených prostorech (při čištění
a příp. opravách) a zejména na střeleckém stanovišti při střelbě,
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Správce střelnice je oprávněn:









vyžadovat po každém střílejícím, aby se před zahájením střelby seznámil s Provozním řádem
(včetně osob bez platných dokladů ke zbraním, které vedou střelbu za dohledu),
vyžádat si od každého střílejícího před zahájením střelby podpis v Deníku střeleb, potvrzující
seznámení a porozumění s obsahem Provozního řádu,
vykázat z prostoru střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto Provozního
řádu, zejména osobu (včetně dítěte), která svým jednáním ohrožuje zdraví a život vlastní
nebo cizích osob, popř. majetek, osobu podnapilou, nebo osobu pod vlivem návykové látky,
taktéž osobu, která porušuje rozhodnutí a nařízení správce střelnice
vyžadovat po každé osobě, která přináší na střelnici zbraň podléhající registraci, aby doložila
oprávněnost držení zbraně příslušnými doklady (zbrojní průkaz a průkaz zbraně),
provádět u střelců před zahájením střelby namátkovou dechovou zkoušku detekčním
přístrojem na alkohol,
provádět u střílejících před zahájením střelby i během přestávek ve střelbě kontrolu zbraní a
střeliva z hlediska plnění ustanovení tohoto Provozního řádu,
vyloučit z použití ke střelbě nezaregistrované zbraně, zakázané zbraně a střelivo, dále zbraně,
které nejsou tímto Provozním řádem vymezeny jako dovolené, a zbraně v nevyhovujícím
technickém stavu.

Řídící střelby:
Řídící střelby může být určen pro konkrétní střelby správcem střelnice. Při střeleckých soutěžích plní
funkci řídícího střelby rozhodčí. Řídícím střelby může být pouze zletilá osoba, která je držitelem ZP
alespoň jednou ze skupin B,C,D,E a :
 zná zásady bezpečné manipulace se zbraněmi,
 zná pravidla střelby příslušných střeleckých disciplín,
 má zkušenosti z řízení střelby z dovolených zbraní,
 je velmi dobře seznámena s povolenými směry střelby, balistickou charakteristikou střelnice
a ohroženým prostorem.
Řídící střelby odpovídá za dodržování pravidel střelby a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou,
během ní i po jejím ukončení a dodržování kázně ze strany střílejících.

9. Vstup na střelnici:







Členové klubu SBTS Beroun po předložení průkazu s vylepenou členskou známkou za platný
kalendářní rok (známka je vždy platná do března následujícího roku).
Členové Biatlon klubu Beroun.
Příslušníci ozbrojených složek po předložení služebního průkazu a to bezplatně.
Členové Okresního mysliveckého sdružení (OMS Beroun) po projednání s provozovatelem
střelnice.
Řídící funkcionáři provozu na střelnici, rozhodčí a pomocný personál.
Diváci, mají-li zájem sledovat střelbu, tak pouze ve vymezeném prostoru (od stavební buňky
umístěné na vyvýšeném podstavci).

Přitom jsou všichni povinni řídit se tímto řádem a pokyny správce střelnice.
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II. Povolené zbraně, střelivo a způsob střelby:
Střelnice č. 1 :








zbraně dlouhé kulové malorážové (malorážky) ráže .22 LR
zbraně krátké kulové samonabíjecí, opakovací, jednoranové s náboji laborovanými střelou
plášťovou i bezplášťovou v rážích .22 - .50 o energii střely u ústí hlavně Eo do 2500 J.
dlouhé brokové zbraně při střelbě na pevný cíl - papírový terč na stojanu na vzdálenost 25
metrů - pouze brokové náboje do velikosti broku 3,5 mm (je zakázána opakovací a
samonabíjecí brokovnice).
střelba z ostatních povolených zbraní je možná jen na pevný cíl - papírový terč umístěný na
stojanu nebo kovové terče podle pravidel IPSC
nejkratší délka střelby 5 metrů (na kovové terče 7 metrů), nejdelší vzdálenost střelby 25
metrů
střelba je prováděna z pevných střeleckých stanovišť, v případě tréninku a závodů IPSC, LOS
nebo SBTS je možný pohyb při střelbě při zachování stanoveného směru střelby v rámci
řešení střeleckých situací

Střelnice č. 2 :








zbraně krátké kulové samonabíjecí, opakovací, jednoranové s náboji laborovanými střelou
plášťovou nebo bezplášťovou v rážích .22 - .50 o energii střely u ústí hlavně Eo do 2500 J.
zbraně krátké a dlouhé kulové nabíjené černým střelným prachem, pracujících na principu
perkusních, kolečkových či křesadlových zámků.
střelba je možná jen na pevný cíl - papírový terč umístěný na stojanu
nejkratší délka střelby 5 metrů, nejdelší vzdálenost střelby 25 metrů
střelba je prováděna z pevných střeleckých stanovišť, pouze v případě závodů IPSC, LOS nebo
SBTS je možný pohyb při střelbě při zachování stanoveného směru střelby v rámci řešení
střeleckých situací
střelba na kovové terče je povolena pouze v rámci pořádaných soutěží IPSC, LOS nebo SBTS
při zachování bezpečnostních pravidel (minimální vzdálenost terče 7m, ochrana zraku všech
přítomných na palebné čáře vč. pozorovatelů apod.)

7

Střelnice č. 3 :
Dlouhé palné zbraně:











dlouhé zbraně se středovým zápalem standardních ráží do průměru střely .50 (12,5mm) a do
energie střely Eo 6500J u ústí hlavně. Výslovně je zakázáno používat střely se stopovým,
zápalným či tříštivým účinkem nebo obdobným!
Střelbu z těchto zbraní lze provádět pouze na papírový terč umístěný na stojanu
zbraně dlouhé s okrajovým zápalem
zbraně dlouhé kulové nabíjené černým prachem pracující na principu perkusních zámků,
kolečkových či křesadlových o maximálním průměru střely 17 mm
u papírových terčů na stojanu lze využívat celé délky střelnice, kdy nejkratší povolená délka
střelby je na 10 metrů. Zároveň platí podmínka střelby v leže nebo v sedě!
ve stoje je střelba z dlouhých zbraní se středovým zápalem povolena pouze na vzdálenost
100 metrů,
střelba ve stoje na vzdálenost kratší než 100m je povolena pouze dlouhým zbraním
s okrajovým zápalem do ráže .22 (5,56mm) a zbraním nabíjených černým prachem!
terč musí být umístěn na stojanu tak, aby střela po jeho zasažení vždy dopadla do prostoru
záchytného valu
střelba je prováděna z pevných střeleckých stanovišť
Pouze v případě nahlášených závodů IPSC, LOS nebo SBTS je možný pohyb při střelbě při
zachování stanoveného směru střelby v rámci řešení střeleckých situací

Krátké palné zbraně:






povoleny jsou zbraně o maximální energii u ústí hlavně Eo = 2500J
povolena je střelba na papírové terče na stojanu nebo kovové siluety popř. terče dle
standardů IPSC. Při střelbě na kovové terče jsou všichni přítomní povinni nosit chrániče
zraku!
Nejmenší povolená vzdálenost kovových terčů je 12m
Pouze v případě nahlášených závodů IPSC, LOS nebo SBTS je možný pohyb při střelbě při
zachování stanoveného směru střelby v rámci řešení střeleckých situací

III. OBECNÉ ZÁSADY








Na všech střelnicích je při střelbě povinná ochrana sluchu pro všechny osoby na palebné
čáře a v její těsné blízkosti, při střelbě na kovové terče je povinná navíc ochrana zraku za
stejných podmínek.
Zakázána je dále střelba ze samočinných zbraní na všech stanovištích střelnice!
Výslovně je zakázáno používat střely se stopovým, zápalným či tříštivým účinkem nebo
obdobným!
Střelbu na jiné terče než je uvedeno v řádu musí schválit správce střelnice vykonávající
dohled a jejich použití je plně na jeho posouzení a zodpovědnosti a toto rozhodnutí platí
pouze po omezený časový úsek střelby.
Střelci by měli vést střelbu způsobem, který nepoškozuje terčová zařízení. Při poškození
hradí škodu nebo uvede na své náklady terčové zařízení do původního stavu.
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Střelba se zbraněmi nabíjenými černým střelným prachem:




střelba je prováděna pouze jednotnou střelou
střelec musí prokázat na vyžádání původ originálních zápalek a atest černého prachu správci
střelnice nebo vedoucímu střeleb
používají se zbraně krátké i dlouhé s konstrukcí zámků křesadlových, perkusních či
kolečkových, původní originály nebo repliky (zák č. 119/2002, §7, písm a,b), a dále perkusní
revolvery podle pravidel stanovených na jednotlivých střelnicích č. 1 - 3. Všechny tyto zbraně
musí mít vyraženu platnou zkušební značku dle zákona č. 119/2002.

Zkoušky odborné způsobilosti na ZP:


na střelnici č. 1 lze provádět střelbu z určených zbraní a střelivem v rámci zkoušek odborné
způsobilosti pro získání zbrojního průkazu všech skupin dle zákona č. 119/2002, § 21, odst. 5.

Hlukové omezení u dlouhých palných zbraní na puškový náboj
Vzhledem k blízkosti obytného prostoru je třeba regulovat střelbu z dlouhých samonabíjecích palných
zbraní na puškový náboj se středovým zápalem (typicky v rážích 7,62x39, .223 REM, .308Win a další).
Tento provozní řád tedy omezuje střelbu z těchto zbraní tímto způsobem:



Na každou střílející osobu zapsanou ve střeleckém deníku se omezuje počet vystřelených ran
na maximálně 50 výstřelů v ten den!
Střelbu provádíme ukázněným způsobem čímž je především myšlena zbytečná rychlá střelba
a tím narůstající hluková zátěž
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IV. Bezpečnostní opatření
Každý střílející je povinen se před zahájením střelby seznámit Provozním řádem. Seznámení potvrdí
podpisem za svým jménem uvedeným v Knize střeleb ještě před zahájením střelby. Přitom uvede
datum střelby, své jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, či jiného dokladu.
Každá osoba, která vede na střelnici střelbu z dovolených zbraní podléhajících registraci, musí být
držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny podle druhu zbraně. Vlastník nebo držitel zbraně s
platným zbrojním průkazem může v prostoru střelnice (v souladu s ustanoveními zákona a určením
střelnice) svěřit zbraň i jiné osobě, která není držitelem zbrojního průkazu uvedených skupin, jen je-li
zajištěn stálý dohled.
V době vedení střelby je vstup do prostoru střelnice povolen jen se souhlasem správce střelnice. Není
možný vstup osob, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Diváci a ostatní
osoby přítomné na střelnici v době, kdy je vedena střelba, jsou povinni se zdržovat ve vyhrazených
prostorech podle pokynů správce střelnice a řídícího střelby. Je přísně zakázáno vstupovat během
střelby do zakázaných prostorů. Je zakázán volný pohyb dětí a volné pobíhání zvířat v prostoru
střelnice v době, kdy je vedena střelba; pohyb dětí mladších 15 let je na střelnici možný jen v
doprovodu osoby starší 18 let. Není doporučen vstup těhotným ženám z důvodů rizika nadměrného
hluku pro plod.
Při přepravě zbraně na střelnici i ze střelnice a při pohybu se zbraní na střelnici mimo střelecká
stanoviště musí být zbraň ve stavu, vylučujícím okamžité použití (nenabita).
Střelba v prostoru střelnice je povolena jen se souhlasem správce střelnice a řídícího střelby. Během
střelby nesmí ve střeleckém prostoru střelnice probíhat jiná činnost, než ta, která souvisí s vedením
střelby a je podřízena řídícímu střelby. Zbraň může být nabíjena ostrými náboji jen na střeleckém
stanovišti, přičemž osa hlavně musí po nabití zbraně být stále orientována do směru střelby.
Každý, kdo v prostoru střelnice drží zbraň, nebo z ní vede ostrou střelbu, je povinen zejména
dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,










zabezpečit důsledně zbraně, jejich hlavní části a střelivo přinesené na střelnici proti zneužití,
ztrátě a odcizení,
mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kterou drží nebo z ní vede střelbu,
znát řídícího střelby (rozhodčího) a řídit se při střelbě bezvýhradně jeho pokyny,
vést střelbu jen v dovolených směrech
používat při střelbě vhodný oděv a obuv, které zaručují pohodlnou a bezpečnou střelbu,
používat při střelbě účinné chrániče sluchu, příp. i ochranné brýle - při střelbě na kovové
terče,
mít u sebe na střeleckém stanovišti dostatečný počet nábojů pro odstřílení celé položky,
v případě selhaní při odpálení zbraně mířit do terčového prostoru a dodržet čekací dobu min.
30 s,
ukládat vystřelené nábojnice do sběrných nádob,

dále okamžitě ukončit střelbu, pokud:







dojde k poruše zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně,
dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby nebo k požáru v prostoru střelnice nebo v
jejím okolí,
v ohroženém prostoru střelnice se objeví lidé nebo zvířata, nebo
je řídícím střelby nebo správcem střelnice vydán povel k zastavení střelby,
po ukončení střelby provést ihned vybití zbraně a její kontrolu,
provádět rozebírání a čistění, popř. opravy zbraní jen ve vyhrazeném prostoru podle pokynů
správce střelnice.
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Dále je zakázáno:














před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje osobám, které vedou nebo v
určitý den povedou na střelnici střelbu
vstupovat do zakázaných prostorů,
pohybovat se při střelbě v prostoru střeleckých stanovišť všem osobám s výjimkou střelců,
řídícího střelby a instruktora,
manipulovat se zbraněmi a nabíjet je ostrými náboji mimo vymezená střelecká stanoviště,
jíst, pít a kouřit, nebo se bavit, telefonovat při vedení střelby,
vést střelbu nedovolenými střelnými zbraněmi,
vést střelbu zbraněmi v nevyhovujícím technickém stavu, neoznačenými platnou zkušební
značkou a zbraněmi nezaregistrovanými,
vést střelbu v zakázaných směrech v rozporu s obecnými pravidly střelby příslušné disciplíny,
vést střelbu, pokud v ohroženém prostoru nachází osoby nebo zvířata,
vést střelbu za snížené viditelnosti (mlha, dým, šero, tma); o možnosti vedení a ukončení
střelby v těchto případech rozhoduje správce střelnice,
otáčet se na střeleckém stanovišti s nabitou zbraní, mířit se zbraní do zakázaných prostorů,
nebo na terče určené pro jiné střelce,
vést střelbu na jiné předměty než standardní terče,
vést střelbu na terče vyhazované rukama, na živá zvířata, i když se nachází ve výstřelném
prostoru,

K dosažení požadovaného stupně bezpečnosti provozu střelnice přispívá kromě vyvěšení červeného
varovného praporu také instalace varovných tabulí na hranici ohroženého prostoru.
Ruční hasicí přístroj a lékárnička pro poskytnutí první pomoci jsou v době střelby umístěny v týlovém
prostoru střelnice.

V. Postup při vzniku mimořádné události
Mimořádnou událostí na střelnici je zejména zranění osoby přítomné na střelnici nebo v jejím okolí v
souvislosti s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru a ztráta nebo odcizení
zbraně podléhající registraci, popř. i jiná událost spojená se vznikem značných materiálních škod.

1. Obecné zásady
Za likvidaci následků vzniklé mimořádné události (dále jen MU) odpovídá správce střelnice; u MU,
která vznikla v přímé souvislosti s vedením střelby, i řídící střelby. Každá MU musí být vyšetřena, a
hlášena provozovateli střelnice, který je povinen přijmout taková opatření, aby bylo vyloučeno její
opakování.

2. Zranění
V případě zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. střelné poranění, poranění při
nesprávné manipulaci nebo držení zbraně apod.), je řídící střelby povinen:
 okamžitě zastavit střelbu,
 ve spolupráci se správcem střelnice, popř. přivolaným zdravotníkem (lékařem) zabezpečit
poskytnutí první pomoci s důrazem na zachování životních funkcí postižené osoby, přivolat
Záchrannou službu (tel. 155), je-li to nutné, příp. odsunout lehce zraněného do
zdravotnického zařízení,
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V případě vzniku střelného poranění nebo jiného vážnějšího poranění je správce střelnice dále
povinen:
 zabránit odchodu všech přítomných ze střelnice a zajistit svědky,
 zajistit zbraň, kterou bylo poranění způsobeno,
 vyrozumět orgány Policie ČR, telefon 158,
 být nápomocen orgánům policie při vyšetřování úrazu,

3. Požár
Správce střelnice, řídící střelby, všichni střílející i ostatní osoby přítomné na střelnici, jsou povinni
dodržovat preventivní opatření k zamezení požáru. Kouření je dovoleno jen na vyhrazených místech.
V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí v součinnosti se správcem
střelnice požární poplach. Správce střelnice organizuje hašení požáru většího rozsahu za pomoci
všech dospělých osob, přítomných v prostoru střelnice, všemi dostupnými prostředky. Správce
střelnice spolu s řídícím střelby organizuje vynášení zbraní a střeliva z hořícího prostoru a jejich
zabezpečení proti ztrátě, odcizení a zneužití, pakliže taková činnost neohrožuje na zdraví a životě
osoby zasahující.

4. Ztráta nebo odcizení zbraně
V případě zjištění ztráty nebo odcizení zbraně v prostoru střelnice je vlastník nebo držitel zbraně
povinen učinit společně se správcem střelnice a všemi zúčastněnými neprodleně všechna nezbytná
opatření pro její nalezení. Při zjištění ztráty zbraně podléhající registraci je správce střelnice povinen
zabránit odchodu osob ze střelnice a zajistit svědky. V případě, že se zbraň nenalezne, přivolat orgány
Policie ČR a být jim nápomocen při vyšetřování.
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1. ORIENTAČNÍ PLÁNEK STŘELNICE
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2. SITUAČNÍ NÁKRES S VYMEZENÝMI SMĚRY STŘELBY
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3. Vzor označení správce střelnice

4. Seznam správců střelnice
poř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Příjmení a jméno
Bc. Fryč Bohumil
Havránek František
Liehne Jan
DiS. Liehne Jan
Mgr. Liehne Zdeněk
Špeta Marcel
Kára Jan
Bašta Josef
Mgr. Král Vlastimil
Augusta Pavel
Ing. Krabec Miroslav
Lev Pavel
Kvasnička Josef
Bašta Roman
Ing. Humpolec František
JUDr. Frič Vladimír
Ing. Lederer Petr
Pertlík Jan
Bečvář Jan
Zvyhal Jan

narozen
7.4.1963
12.5.1942
29.12.1954
9.7.1980
9.4.1986
22.1.1973
12.6.1945
19.4.1937
19.6.1957
13.3.1964
12.6.1955
29.6.1950
25.7.1946
24.9.1967
19.2.1947
29.8.1956
14.5.1967
13.3.1978
19.2.1972
1.1.1982

Bydliště
Králův Dvůr
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Beroun
Praha 4
Praha 4
Štěchovice
Beroun
Beroun
Beroun

Křižatky 29
Tř. míru 1216
Na Vinici 979
Na Vinici 979
Na Vinici 979
Horymírova 45
Košťálkova 1361
Chmelenského 858
Tyršova 75
Lounín 36
Křížkovského 974
Plzeňská 200
Šafaříkova 593
Chmelenského 858
Dědinova 1990
Nechvílova 1829
Vltavská 317
Sokolovská 1031/17
Julia Fučíka 1194
Na Máchovně 116

telefon
608 960 163
724 835 650
605 272 894
603 110 220
732 811 035
602 253 373
723 558 156
723 840 188
605 232 300
774 298 583
602 261 395
607 740 100
723 925 793
603 599 774
607 524 431
602 806 272
602 314 864
776 121 677
723 456 982
723 569 441
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5. VZORY:
Kniha střeleb na střelnici | provozní deník (Kniha správců)

6.

KNIHA STŘELEB
číslo: _____ /_____
pořadové číslo/rok

Střelnice SBTS BerounZávodí

Vyplňujte řádně a kompletně tj.včetně jména!
Číslo knihy musí být řádně vyplněno taktéž!!!
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Kniha střeleb
Seznámen s provozním řádem
Datum

Jméno a příjmení - podpis

Počet vystřelených nábojů
Číslo ZP

puška

pistole

revolver
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KNIHA SPRÁVCŮ
číslo: _____ /_____
pořadové číslo/rok

Střelnice SBTS BerounZávodí

Vyplňujte řádně a kompletně tj.včetně jména !!!
pořadového čísla knihy se to take týká !!!
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Datum

Čas OD

Čas DO

Jméno a podpis
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