
Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 – problematika náhlých 
ozbrojených útoků 

Program střelecké přípravy MV-201, který je zaměřen na praktické postupy při napadení snadno 
zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka. 

(1) Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje 

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na 

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst 
veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu 
útočníkovi, 

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi, 

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a 
obranou proti aktivnímu útočníkovi, 

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem 
složek integrovaného záchranného systému, 

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka, 

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu 
útočníkovi a 

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů, 

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním 
časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na 

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m, 

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední 
blízkosti střelce i terče, 

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, 

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu, 

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče, 

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a 

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a 

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním 
časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu 

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně 
redukované terče, 

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti 
střelce i terče, 

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a 

4. na pohyblivé nebo mizející terče. 

(2) Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102. 



Informace o smíšeném třídenním 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) – 1. a 3. den kurzu 

- samonabíjecí puška na ponosovém řemenu se 2 nadlimitními zásobníky 
(výjimka A-1), u menších zásobníků doporučeno 3 zásobníky i s pouzdry, 
možnost varianty taktické vesty s příslušnými pouzdry – 3. den kurzu 

- odpovídající pistolové a zásobníková pouzdra (pevné pistolové pouzdro 
s krytým lučíkem uchycené na opasku na straně silné střelcovy ruky – možno 
i pevný appendixový typ pouzdra) – 1. a 3. den kurzu 

- střelivo v počtu min. 150 ks odpovídající ráži pistole a 150 ks odpovídající ráži 
dlouhé zbraně v případě jiné ráže, než je uvedeno níže 

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

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

Cena:   7000,- Kč 

Přihláška na kurz: pdf soubor  

Kontakt:  vycvikvestrelbe@gmail.com 

 

 Podmínkou účasti je získání základní aprobace dle § 17 Nařízení vlády č. 255/2021 Sb. Základní 
aprobaci vydává příslušný orgán PČR na základě úspěšného zvládnutí kurzu MV - 101, MV - 102 
a hodnocených střeleb uvedených v příloze č. 5 daného NV č. 255/2021 Sb.  

 Kurz je rozdělen do tří dnů: 
1. den – použití krátké zbraně (venkovní střelnice) 
2. den – teoretická část (učebna) 
3. den – použití dlouhé zbraně v kombinaci s krátkou zbraní (venkovní střelnice) 

 Účastník obdrží na daný kurz od akreditované osoby 150 ks střeliva v níže uvedených rážích: 
krátká zbraň – 9x19, 
dlouhá zbraň - .223 Remington, 7,62x39 – zvolenou ráži nutno domluvit min. 14 dní před 
zahájením kurzu.  

 Zájemce o tento kurz si může vybrat některý z níže uvedených termínů: 

Termíny na Kurz MV - 201 – problematika náhlých ozbrojených útoků 

 

https://strelnice-krnov.webnode.cz/strelnice/
http://profesnisebeobrana.cz/pdf/mv/prihlaska_k_ucasti_na_kurzu_20210714.pdf
http://profesnisebeobrana.cz/pdf/mv/nv_c_255-2021_sb.pdf
http://profesnisebeobrana.cz/pdf/mv/hodnocene_strelby.pdf
http://profesnisebeobrana.cz/calendar_kurzy_mv.html

