Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 – teoretická část
Program je zaměřen na teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými
zbraněmi a na jejich použití v nutné obraně a v krajní nouzi.
(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém
rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na
a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a
rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek,
b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně,
c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a
ochranu nezúčastněné osoby,
d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu,
e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně,
f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně,
g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné
zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze,
h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a
i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění.
(2) Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa
střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro
ostrou střelbu.
Informace o kurzu:
Prezence účastníků:

07:30 hod (sebou OP, ZP, přihláška na kurz)

Začátek:

08:00 hod

Konec:

16:00 hod

Lokalita:

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

Sebou:

poznámkový blok, psací potřeby, přezůvky do učebny, stravu a pitný režim,
v průběhu kurzu bude ½ hod přestávka na oběd

Kapacita:

max. 20 (min. počet 8 účastníků)

Cena:

1200,- Kč

Přihláška na kurz:

pdf soubor

Kontakt:

vycvikvestrelbe@gmail.com

 Celý kurz probíhá v učebně, kde je po celou dobu kurzu zákaz manipulace s ostrými zbraněmi
a střelivem.
 Zájemce o tento kurz si může vybrat některý z níže uvedených termínů:
Termíny na Kurz MV - 101 – teoretická část

