
Příloha č. 4 k ZPPP č. 4/2009   

Bezpečnostní pravidla 
 

Čl. 1 
Bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraní 

(1) Se zbraní manipulujte vždy jako s nabitou. 

(2) Bezpečné nabití zbraně (před službou) provádějte takto: 

a) pistole 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. zasuňte zásobník do těla zbraně, 

3. v případě nošení náboje v nábojové komoře tento zasuňte do nábojové 
komory natažením závěru zbraně, 

4. v případě postupu podle bodu 3 u pistole vz. CZ 75 D vypusťte kohout na 
bezpečnostní ozub vypouštěcí pákou kohoutu, 

5. uložte zbraň do pouzdra, 

b) revolver 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. vyklopte nábojový válec, 

3. nabijte stanovený počet nábojů, 

4. zaklopte nábojový válec zpět do zbraně, 

5. uložte zbraň do pouzdra, 

c) ostatní zbraně 

pro bezpečné nabití ostatních zbraní poustupujte přiměřeně podle písmena a) 
s respektováním specifik konkrétní zbraně. 

(3) Bezpečné vybití zbraně (po službě) provádějte takto: 

a) pistole 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. vyjměte zásobník ze zbraně a uložte mimo zbraň, 

3. dvakrát stáhněte závěr do zadní polohy, popř. jej v této poloze zajistěte, 

4. pohledem do výhozního okénka zkontrolujte, zda je nábojová komora 
a zásobníková šachta prázdná; pokud se zde nachází náboj, vyjměte jej, 

5. spusťte závěr do přední polohy, 

6. za stálého míření do bezpečného prostoru stiskněte spoušť,  

7. uložte zbraň bez zásobníku na místo určené k uložení zbraní,  
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b) revolver 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. vyklopte nábojový válec, 

3. pohledem do nábojového válce zkontrolujte, zda je prázdný; pokud se zde 
nacházejí náboje, vyjměte je a odložte mimo zbraň, 

4. zaklopte nábojový válec zpět do zbraně, 

c) ostatní zbraně 

pro bezpečné vybití ostatních zbraní použijte přiměřeně postup podle písmena a) 
s respektováním specifik konkrétní zbraně. 

(4) Zbraní miřte vždy pouze do bezpečného prostoru. 

(5) Bezpečným prostorem pro potřeby tohoto závazného pokynu se rozumí 

a) místo, kde střela při nechtěném výstřelu nebo ráně jistoty (odstavec 3 písm. a) 
bod 6.) neohrozí život nebo zdraví osob, či kde nedojde k větší škodě na 
majetku, 

b) zařízení určené pro nabíjení a vybíjení střelných kulových zbraní. 

(6) Je zakázáno manipulovat se zbraní pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek. 

 
Čl. 2 

Bezpečnostní kontrola zbran ě při výcviku 

Před zahájením manipulace se zbraní a po ukončení manipulace se zbraní 
proveďte bezpečné vybití zbraně podle pokynů instruktora takto: 

a) pistole 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. vyjměte zásobník ze zbraně a uložte mimo zbraň, 

3. dvakrát stáhněte závěr do zadní polohy, popř. jej v této poloze zajistěte, 

4. pohledem do výhozního okénka zkontrolujte, zda je nábojová komora a 
zásobníková šachta prázdná; pokud se zde nachází náboj, vyjměte jej,  

5. spusťte závěr do přední polohy, 

6. za stálého míření do bezpečného prostoru stiskněte spoušť, 

7. uložte zbraň do pouzdra bez zásobníku ve zbrani, 

8. pokud se v zásobnících nachází náboje, všechny vyjměte a odložte mimo 
zbraň, poté zásobníky předložte ke kontrole, 

b) revolver 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 
zbraně, 

2. vyklopte nábojový válec, 
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3. pohledem do nábojového válce zkontrolujte, zda je prázdný; pokud se zde 
nacházejí náboje, vyjměte je a odložte mimo zbraň, 

4. zaklopte nábojový válec zpět do zbraně, 

c) ostatní zbraně 

pro bezpečné vybití ostatních zbraní postupujte přiměřeně podle písmena a) 
s respektováním specifik konkrétní zbraně. 

 
Čl. 3 

Bezpečnostní pravidla pro ostré st řelby 

Bezpečnostní pravidla pro ostré střelby: 

a) v prostoru střelnice jste povinni se řídit pokyny řídícího střeleb, 

b) v prostoru střelnice jste povinni dodržovat provozní řád střelnice, 

c) před zahájením a po ukončení střeleb proveďte vždy, na pokyn řídícího střeleb 
nebo cvičení, bezpečnostní kontrolu zbraně (čl. 2), zda je vybitá, 

d) při manipulaci se zbraní jste povinni dodržovat bezpečnostní pravidla pro 
manipulaci se zbraní (čl. 1), 

e) ostré střelby lze provádět výhradně v předepsané výstroji a s předepsanou 
výzbrojí, 

f) ostré střelby lze provádět výhradně se sluchátkovými chrániči sluchu 
a ochrannými brýlemi v ochranné poloze, 

g) ochrannými brýlemi se pro účely tohoto pokynu rozumí brýle, které těsně přilehají 
k hlavě horní částí brýlí a svým tvarem umožňují ochranu zraku zepředu i z boku, 
jakož i účelné nasazení a použití chráničů sluchu, 

h) prst se klade na spoušť až při míření na terč; pokud zbraň směřuje mimo terč, 
nebo je s ní manipulováno, prst je mimo spoušť natažen podél rámu zbraně, 

i) je zakázáno nabíjet zbraň nebo zasouvat do zbraně zásobník bez pokynu 
řídícího střeleb nebo cvičení, 

j) je zakázáno mířit zbraní na osoby nebo mimo vymezený prostor střelby, 

k) je zakázáno manipulovat se zbraní nebo ji vytahovat z pouzdra mimo prostory 
určené řídícím střeleb nebo cvičení, 

l) na místě určeném k čištění zbraní je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv 
střelivem, 

m) je zakázáno střílet z poškozených zbraní nebo závadným či jiným než 
předepsaným střelivem, 

n) je zakázáno zahájit nebo vést střelbu v zakázaném směru střelby nebo po 
povelu k zastavení střelby, 

o) je zakázáno odkládat zbraň nebo předávat zbraň jiné osobě bez povelu řídícího 
střeleb nebo cvičení,  

p) je zakázáno zúčastnit se ostrých střeleb pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek, 
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q) je zakázáno pohybovat se mimo určený prostor. 
 

Čl. 4 
Bezpečnostní pravidla pro suchý nácvik st řelby, 

nácvik použití donucovacích prost ředků 
a nácvik taktiky služebního zákroku 

Bezpečnostní pravidla pro suchý nácvik střelby, nácvik použití donucovacích 
prostředků a nácvik taktiky služebního zákroku: 

a) řídící cvičení je povinen dbát na dodržování pravidel bezpečnosti při vedení 
výcviku, důsledně trvat na používání rozkazem stanovené výstroje a výzbroje; při 
porušení kázně navrhovat kázeňská opatření k nápravě, 

b) každý policista účastnící se výcviku je povinen důsledně plnit povely a pokyny 
řídícího cvičení, 

c) před zahájením výcviku je povinen řídící cvičení provést kontrolu vybití všech 
zbraní (čl. 2) u všech policistů účastnících se výcviku včetně své vlastní zbraně; 
každý policista je povinen předložit ke kontrole všechny zbraně a všechny 
zásobníky, 

d) k výcviku lze použít pouze zbraně a zásobníky, které byly vedoucím cvičení 
zkontrolovány podle písmena c) a které jsou policistovi přiděleny pro výkon 
služby, 

e) policisté účastnící se výcviku nesmí mít u sebe ostré střelivo a jakákoliv 
manipulace s ním je při výcviku zakázána, 

f) jakoukoliv manipulaci s cvičným nebo školním střelivem lze provádět pouze na 
povel nebo pokyn řídícího cvičení, 

g) jakékoliv přerušení výcviku a opuštění cvičebního prostoru lze uskutečnit pouze 
na základě předchozího souhlasu vedoucího cvičení; před opětovným zapojením 
se do výcviku musí policista a řídící cvičení postupovat dle ustanovení 
písmena c), 

h) každý policista účastnící se výcviku je povinen postupovat tak, aby svým 
konáním neohrožoval vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních osob, 

i) každý policista účastnící se výcviku je povinen používat ochranné prostředky 
a dodržovat bezpečnostní pravidla stanovená výrobcem pro bezpečné zacházení 
s jednotlivými zbraněmi, municí a ostatním příslušenstvím. 


