
Pravidla pro pohyb a chování na sportovní střelnici V Mlejnku 1959/2, Hradec Králové – Třebeš 
pro veřejnost v mimořádném režimu z důvodu koronavirové pandemie

Od 17. května 2020, vždy v neděli od 10,00 do 16,00 hodin (s výjimkou dnů, kdy je střelnice zavřena 
z důvodu konání akce, soutěže atd. – viz. www.ssktrebes.cz) otevřena sportovní střelnice SSK Třebeš, 
z.s.  pro veřejnost při dodržování následujících pravidel v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. 5. 
2020 a mimořádných opatření MZ ČR platných od 25. 5. 2020 do odvolání:

1. Přístup na střelnici mají pouze osoby, které nevykazují známky onemocnění COVID-19, tj. zvýšená 
teplota, kašel apod., jak jsou specifikovány Ministerstvem zdravotnictví a osoby, které nejsou 
v karanténě, což stvrzují svým podpisem v Provozním deníku střelnice.

2. Střelcům jsou přidělovány jednotlivé střelecké stavy, které jsou od sebe odděleny pevnou zástěnou
tak, aby mezi obsazeným byl minimálně jeden volný stav a zachován tak rozestup mezi jednotlivými 
střelci (s výjimkou členů jedné domácnosti) minimálně 2 metry, tj. max. 10 obsazených stavů na 
pistolovém (25 m) střelišti a 5 obsazených stavů na puškovém (50 m) střelišti.
Doporučujeme domluvit se telefonicky předem na konkrétním čase se správcem střelnice p. Vaňkem,
tel.: 723 266 108. 

3. Pohyb osob ve všech vnitřních prostorách střelnice a střeliště:
- mimo přidělený střelecký stav je možný pouze s ochranou dýchacích cest rouškou nebo jiným 
vhodným prostředkem
- dodržovat odstup nejméně 2 m od ostatních osob 
- přítomní jsou povinni dbát na zvýšenou hygienu, zejména dezinfekci rukou
- omezit pohyb v těchto prostorách na nezbytné minimum
- pro zkoušky a kurz na ZP lze využít klubovny a dalších uzavřených prostor střelnice při dodržování 
rozestupu 2 m a ochrany dýchacích cest a důsledné provádění dezinfekce stolů a ostatního zařízení 
po každém účastníkovi
- dodržovat všechny pokyny správce střelnice nebo řídícího střelby

4. Je zakázáno:
- používat podložky pro střelce, které jsou součástí vybavení střelnice či jiné vybavení bez 

výslovného svolení správce střelnice nebo řídícího střelby 

5.  Při výměně střelců na jednom stejném stavu je prováděna jeho dezinfekce. Dezinfekce ostatních 
prostor přístupných pro návštěvníky střelnice je prováděna průběžně s důrazem na dezinfekci klik, 
madel a dalšího vybavení a zařízení střelnice, které by mohlo být kontaminováno přítomnými 
osobami. 
Dezinfekční prostředky jsou k dispozici na označeném místě při vchodu na střeliště a v prostoru 
toalet. 

6. Porušení těchto pravidel jakoukoli osobou je důvodem k jejímu okamžitému vykázáni ze střelnice 
příslušným pověřeným správcem střelnice.

V Hradci Králové, dne 20. 5. 2020 Jiří Ledvinka
    předseda SSK Třebeš, z.s.


