
Standardní cvičení, které je součástí hodnocených střeleb pro účely získání 
základní aprobace 

1. Standardní cvičení je určeno pro krátkou kulovou zbraň pro střelivo se středovým zápalem, která je 
nošena v opaskovém pouzdře na straně silné ruky střelce. Standardní cvičení se zahajuje se zbraní 
nošenou skrytě v opaskovém pouzdru na straně silné ruky střelce. 

2. Pro standardní cvičení se použijí papírové terče a zakázané siluety, které mají velikost základních 
terčů předepsaných pro program střelecké přípravy MV-102, přičemž pro každé standardní cvičení se 
použijí terče stejného typu. 

3. Standardní cvičení se provádí ve střelecké situaci, která je postavena v ploše střeliště symetricky 
kolem podélné středové osy spojující střed neprůhledné zástěny na startovní linii a střed prostředního 
terče nebo zakázané siluety na třetí terčové linii; přičemž startovní linie a terčové linie jsou na 
středovou osu kolmé. Střelecká situace sestává ze 

3.1. startovní linie, na níž je umístěna neprůhledná zástěna o výšce a šířce 2 m; bezprostředně za 
neprůhlednou zástěnou je výchozí palebný prostor ve tvaru čtverce o délce strany 1,5 m, jehož vnější 
obvod je vymezen přešlapovými latěmi, 

3.2. první terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 4 m od startovní linie a je uprostřed osazena 
2 zakázanými siluetami s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, 

3.3. druhé terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 7 m od startovní linie a je vyznačena 
neprůhlednou zástěnou o výšce 1 m a minimální délce 4 m; nad neprůhlednou zástěnou se uprostřed 
ponechá 2 m volný průhled ohraničený z vnějších stran na sebe navazujícími 2 terči a zakázanou 
siluetou s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1,7 m, přičemž zakázaná silueta se umístí uprostřed 
mezi terče, 

3.4. třetí terčové linie, která je umístěna ve vzdálenosti 9 m od startovní linie a která je uprostřed 
osazena 2 terči a 1 zakázanou siluetou s horní hranou hodnocené zóny ve výšce 1 m; zakázaná silueta 
na třetí terčové linii je označena symbolem ruky, přičemž řídící střelby může mezi jednotlivými střelci 
umístění tohoto symbolu mezi terči na třetí terčové linii změnit. 

4. Postup řešení standardního cvičení: 

4.1. střelec začíná standardní cvičení s 6 náboji nabitými ve zbrani, v případě samonabíjecí pistole je 
nábojová komora prázdná, střelec začíná standardní cvičení ve výchozím palebném prostoru, 

4.2. na povel řídícího střelby střelec z výchozího střeleckého stanoviště a s využitím neprůhledné 
zástěny jako krytu střílí po 2 ranách na terče na druhé terčové linii; nejdříve střílí z jedné strany 
neprůhledné zástěny na terče na stejné straně druhé terčové linie, přičemž střílí vždy nejprve na terč 
více vzdálený od podélné středové osy střelecké situace; následně střílí z druhé strany neprůhledné 
zástěny na terč více vzdálený od podélné středové osy střelecké situace na stejné straně druhé terčové 
linie, 

4.3. po přebití zbraně za neprůhlednou zástěnou střelec opouští bez povelu výchozí palebný prostor ze 
strany, z níž střílel pouze 2 rány, směrem k první terčové linii a za pohybu vpřed střílí 2 rány na terč, na 
který dosud nestřílel, 

4.4. následně z prostoru mezi první a druhou terčovou linií střílí po 2 ranách do terčů na třetí terčové 
linii. 



 

5. Řešení závad: 

5.1 v případě závady ve výchozím palebném prostoru řeší střelec tuto závadu jejím bezpečným 
odstraněním; pokud při odstraňování závady dojde ke snížení počtu nábojů z prvního nabití zbraně, 
přebije střelec zbraň ve chvíli, kdy mu dojdou náboje ve zbrani a po šesté ráně již nemusí znovu 
přebíjet, pokud má při opuštění výchozího palebného prostoru ve zbrani alespoň 6 nábojů, 

5.2 závady zbraně nebo střeliva po opuštění výchozího palebného prostoru řeší střelec v libovolné 
poloze bez nutnosti pohybu, čímž není dotčena povinnost střelby za pohybu nebo polohy střelce při 
řešení jednotlivých terčů. 

6. K celkovému dosaženému času se připočítává penalizace v délce 5 sekund, a to vždy pokud střelec 

6.1. nabije na začátku standardního cvičení do zbraně méně nebo více nábojů než 6, a to za každý 
nenabitý náboj nebo náboj nabitý navíc, 

6.2. nezasáhne hodnocenou zónu některého terče 2 ranami, a to za každou jednotlivou ránu, 

6.3. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii při střelbě překročí přešlapovou lať 
vymezující výchozí palebný prostor, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.4. při střelbě zpoza neprůhledné zástěny na startovní linii má při střelbě ruce zjevně vysunuté před 
neprůhlednou zástěnu na startovní linii, a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.5. při střelbě na terče na druhé terčové linii vystřelí přes podélnou středovou osu střelecké situace, 
a to za každou takto vystřelenou ránu, 

6.6. střílí na poslední terč na druhé terčové linii, aniž se pohybuje vpřed, a to za každou takto 
vystřelenou ránu, 

6.7. střílí na poslední terč na druhé terčové linii až po dosažení první terčové linie, a to za každou takto 
vystřelenou ránu, 

6.8. přebije zbraň dříve než po šesté vystřelené ráně, nejde-li o přebití vynucené řešením závady zbraně 
nebo střeliva, 

6.9. opustí výchozí střelecké stanoviště za neprůhlednou zástěnou na startovní linii dříve, než dokončí 
přebití zbraně, nebo dříve, než vystřelí 6 ran, 

6.10. v celé střelecké situaci vystřelí více než 12 ran, a to za každou jednotlivou ránu nad tento počet, 

6.11. zasáhne neprůhlednou zástěnu na startovní linii nebo na druhé terčové linii. 

6. Celkový časový limit standardního cvičení je 40 sekund. Čas potřebný k vyřešení závady na zbrani 
nebo střelivu se započítává do celkového časového limitu. 

Schéma standardního cvičení pro hodnocené střelby  - pdf soubor 

 Hodnocené střelby jsou součástí veřejného střeleckého závodu „STŘELECKÁ KLÁNÍ“ a probíhají 
na otevřené střelnici za každého počasí. 

 Hodnocené střelby nelze v průběhu jednoho závodu znovu opakovat. 
 Závodníci na medailových pozicích obdrží věcné ceny. 

Informace ke střeleckému závodu: 

http://profesnisebeobrana.cz/pdf/schema_hodnocenych_streleb.pdf


Prezence účastníků:  08:30 hod (ZP, průkaz zbraně) 

Začátek:  09:00 hod 

Konec:   15:00 hod (dle počtu účastníků) 

Lokalita:  střelnice Krnov https://strelnice-krnov.webnode.cz/strelnice/ 

Výstroj a výzbroj: - oděv a obuv na venkovní střelnici, pevný opasek  

- samonabíjecí pistole se 2 zásobníky (u subkompaktních pistolí doporučeno 3 
zásobníky) 

- odpovídající pistolové pouzdro (pevné pouzdro s krytým lučíkem uchycené 
na opasku na straně silné střelcovy ruky – možno i pevný appendixový typ 
pouzdra) a zásobníková pouzdra  

- střelivo v počtu min. 100 ks odpovídající ráži pistole 

Sebou:   stravu a pitný režim, 
Kapacita:  max. 40  (min. počet 20 účastníků) 

Cena:   1000,- Kč 

Kontakt:  vycvikvestrelbe@gmail.com 

 Zájemce o střelecký závod s hodnocenými střelbami si může vybrat jeden z těchto termínů: 

Termíny na střelecký závod s hodnocenými střelbami „STŘELECKÁ KLÁNÍ“ 

 

https://strelnice-krnov.webnode.cz/strelnice/
http://profesnisebeobrana.cz/calendar_kurzy_mv.html
http://profesnisebeobrana.cz/calendar_kurzy_mv.html

