Praha 4. června 2019
Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Postup při prokazování znalostí z postupu řídícího střelby

při konání praktické části zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o zbraních (dále jen „vyhláška“), a nařízení vlády č. 315/2011 Sb.,
o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny A až E (dále jen „zkouška“), ve znění nařízení vlády č. 220/2017 Sb.
(dále jen „zkušební řád“) v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu skupiny A až E podle zákona o zbraních při praktické části
zkoušky, kdy žadatel předvádí střelbu na pevný cíl, zkušební komisař (který je řídícím
střelby v rámci zkoušky):
- seznámí žadatele s organizací střelby včetně způsobu oznámení závady
na zbrani1 (§ 5 odst. 1 zkušebního řádu)
- seznámí žadatele s povely, které bude používat (§ 4 odst. 4 zkušebního
řádu)2
- poučí žadatele na jakou vzdálenost, v jakém časovém limitu, na jaký terč
bude střílet, kolik má žadatel nástřelných a kolik hodnocených výstřelů
a kolik je třeba zásahů v terči, aby byl žadatel hodnocen v této části zkoušky
stupněm „prospěl“, a to s ohledem na skupinu/y zbrojního průkazu,
které žadatel uvedl v přihlášce (§ 4 odst. 4 zkušebního řádu) 3,
- určí žadateli vhodné ochranné pomůcky (minimálně v rozsahu
vymezenému provozním řádem střelnice dle § 6 odst. 2 vyhlášky – zejména
chrániče sluchu a ochranné brýle),
1

Žadatel nadále míří hlavní zbraně směrem do terče, zvedne volnou ruku, slovně hlásí „závada“.
Povely vydávané zkušebním komisařem při vlastní střelbě zkušební komisař přizpůsobí podmínkám
střelnice (někde jsou kabinky, střelecké pulty, někde je přípravná a palebná čára).
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ZP skupiny
A
B
C

D
E

zbraň

vzdálenost

dlouhá kulová
nebo
krátká kulová
dlouhá kulová
nebo
krátká kulová
dlouhá kulová
a
dlouhá
broková
krátká kulová
krátká kulová

25 m

čas (nejdéle)

počet
hodnocených
výstřelů

počet zásahů
(nejméně)

5 minut

5

2

5 minut

5

4

5 minut

5

4

3 minuty

2

2 minuty
3 minuty

5
5

3 (jednotl.
broky)
4
4

10 m
25 m
10 m
25 m
15 m
10 m
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- umožní žadateli použít zdravotnické prostředky (např. dioptrické brýle apod.),
- svěří žadateli k provedení střelby zbraň obvyklého typu odpovídající skupině
zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce a střelivo (§ 5 odst. 2
zkušebního řádu, § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 vyhlášky). 4
Zkušební
komisař
nenabitou
zbraň
(s
vyjmutým,
prázdným
zásobníkem/nábojovou schránkou) a spolu se stanoveným počtem nábojů umístí
na odkládací místo na palebné čáře (obvykle na střelecký pult) s hlavní směřující
k terči, před stojícího žadatele s nasazenými ochrannými pomůckami.
VZOR POVELŮ
(v případě střelby z pistole ČZ vzor 75/85) např.:
I. Řídící střelby: Stanovený počet (3 nástřelné, nebo 5) nábojů …
NABÍJET!
Žadatel:
- zkontroluje, zda není zbraň nabitá (kontrola nábojové komory, zásobníkové šachty,
zásobníku)
- vloží do zásobníku stanovený počet nábojů,
- zásobník zasune do zbraně, závěr stáhne vzad a jeho vypuštěním nabije první
náboj do nábojové komory, hlaveň přitom směřuje do terče, ukazováček mimo
spoušť a prostor lučíku (uvnitř),
- nabitou zbraň drží v ruce, s hlavní směrem k terči, ukazováček mimo spoušť
a prostor lučíku (uvnitř) a hlásí: Ke střelbě připraven!
II. Řídící střelby: Na terč (3 nástřelné, 5 ran) v čase …. PÁLIT!
Žadatel:
- zaujme střelecký postoj, zamíří do terče,
- střílí jednotlivé rány,
- po posledním výstřelu (zpravidla) závěr zůstane v zadní poloze, zruší střelecký
postoj, zbraň drží s hlavní směřující do terče a hlásí: Střelba ukončena.
III. Řídící střelby: Palbu zastavit. K prohlídce zbraň!
Žadatel:

4

sk. ZP A, B – dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň;
sk. ZP C – dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň;
sk. ZP D, E – krátká kulová;
sk. ZP C+D (C+E) – dlouhá kulová, dlouhá broková a krátká kulová zbraň;
sk. ZP A+D (A+E; B+D; B+E; A+B+D; A+B+E; A+B+D+E) – krátká kulová zbraň;
sk. ZP A+B+C (A+C; B+C) – dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň;
sk. ZP A/B+C+D/E (A+B+C+D+E) – dlouhá kulová, dlouhá broková a krátká kulová zbraň.
Ke střelbě z dlouhé nebo krátké kulové zbraně je možné použít dlouhou nebo krátkou kulovou zbraň
ráže .22 LR.
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- vyjme prázdný zásobník ze zbraně, přiloží prázdný zásobník ke zbrani s otevřeným
závěrem tak, aby řídící střelby mohl vizuálně zkontrolovat prázdnou nábojovou
komoru, zásobníkovou šachtu a prázdný zásobník,
- zbraň drží stále hlavní směrem k terči.
IV. Řídící střelby: Vidím, v pořádku. Uveďte zbraň do bezpečného stavu!
Žadatel:
- odloží prázdný zásobník na manipulační stolek,
- uvolní závěr, který se vrátí do přední polohy a
- provede ránu jistoty se zamířením do terče.
V. Řídící střelby: Zbraně odložit. K terčům!
Žadatel:
- odloží zbraň na manipulační stolek,
- spolu s řídícím střelby jde ke svému terči a zkontroluje počet a polohu zásahů
(při ostré střelbě proběhne vyhodnocení zásahů).
Při střelbě z jiných zbraní a za specifických podmínek střelnice se postupuje
obdobně, s přihlédnutím k technickým specifikám zbraně a k podmínkám střelnice.
Povely (ani způsob ohlašování závady) nejsou žádným právním předpisem
stanoveny a zkušební komisař je oprávněn stanovit jiný postup řízení střelby.
Povely každopádně musí být srozumitelné, nesmí být matoucí a musejí
zaručovat bezpečný průběh střelby a související manipulace se zbraněmi
a střelivem. Rovněž žadatel není povinen na povely zkušebního komisaře odpovídat
právě tak, jak je uvedeno výše. Je však nezbytné, aby zkušební komisař a žadatel
spolu komunikovali na úrovni garantující bezpečný průběh zkoušky odborné
způsobilosti.
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