
Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 – praktická část 

Program střelecké přípravy MV-102, který je zaměřen na použití krátké kulové zbraně nebo dlouhé 
kulové zbraně v nutné obraně a v krajní nouzi. 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové 
zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém 
rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m nebo střelbu z 
dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m, 

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči 
a od terče a za pohybu do strany, 

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně nebo nácvik použití dlouhé kulové zbraně v 
souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh 
střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě, 

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou 
částečně zakryty zakázanou siluetou, 

e) střelbu zpoza krytu a 

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně. 

(2) Střelba je vedena na terče, které jsou souměrné podle vertikální osy a jejichž výška je 50 až 80 cm 
a šířka 40 až 55 cm. V terči jsou vyznačeny odstupňované zóny zásahu. Doplňkově lze využít zejména 
pro nácvik přesné střelby nebo střelbu na vícenásobné anebo pohyblivé cíle také terče odlišné od terčů 
uvedených ve větě první. 

Informace o kurzu: 

Prezence účastníků:  07:30 hod (sebou OP, ZP, průkaz zbraně, přihláška na kurz) 

Začátek:  08:00 hod 

Konec:   16:00 hod 

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. 250 ks odpovídající ráži pistole 

Sebou:   poznámkový blok, psací potřeby, stravu a pitný režim, 
v průběhu kurzu bude ½ hod přestávka na oběd 

Kapacita:  max. 16  (min. počet 10 účastníků) 

Cena:   2500,- Kč 

Přihláška na kurz: pdf soubor  

Kontakt:  vycvikvestrelbe@gmail.com 

https://strelnice-krnov.webnode.cz/strelnice/
http://profesnisebeobrana.cz/pdf/mv/prihlaska_k_ucasti_na_kurzu_20210714.pdf


 

 Podmínkou účasti je předchozí absolvování kurzu MV-101 u akreditované osoby. 
 Celý kurz probíhá na otevřené střelnici za každého počasí. 
 Zájemce o tento kurz si může vybrat jednu z variant tohoto kurzu, který bude vypsán: 

Termíny na Kurz MV - 102 – krátká zbraň a Kurz MV - 102 – dlouhá zbraň  
 

http://profesnisebeobrana.cz/calendar_kurzy_mv.html

