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  PPIISSTTOOLLEE::  
 

 

 
 

 

 
 

     OObbrraannnnáá  ssttřřeellbbaa  zz  ppiissttoollee  ––  mmooddeelloovvéé  ssiittuuaaccee   

 

 
 

   
 KKóódd  vv  kkaattaalloogguu::  220011001166  ((iinnddiivviidduuáállnníí  vvýýuukkaa))  

   
 Stručný popis a cíl kurzu, profil absolventa:  

 Kurz Obranná střelba z pistole – modelové situace navazuje na výuku vyspělých technik obranné střelby.  
Obsahuje navazující informace o obranné střelbě a profesionální střelecké techniky obranné střelby, aplikované v modelových střeleckých 
situacích a zaměřené na použití zbraně za různorodých reálných podmínek.  
Cílem kurzu je naučit absolventa řešit modelové střelecké situace a završit přípravu na případné použití zbraně v reálné obranné situaci. 

 

 Absolvent kurzu disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v reálných obranných situacích, má je dobře 
zafixovány, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených 
složkách, při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti i v soukromém životě. 
 

 

 Obsah:  

 Pohyb se zbraní ve střelecké situaci a střelba za pohybu  
Střelba v davu  
Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně  
Střelba po fyzické námaze 
Střelba v zástavbě nebo v přírodě  
Střelba v zimních podmínkách 
Střelba za sníženého osvětlení (bez svítilny) 
Využití svítilny při střelbě 
 

Střelba při ochraně osob a zásilek 
Spolupráce a střelba ve skupině 
Řešení situací sportovní obranné střelby 
Střelba v bytě 
Střelba z/v automobilu 
Střelba při zákroku proti osobě 
Střelba při zákroku proti vozidlu 
Závěrečné opakování a test 
 

 

 Organizační formy výuky: Časová dotace:  
 Dílčí výukový kurz, výuka vybraných (volitelných) témat.  

Krátkodobá výuka v individuálně volených, jednotlivých lekcích. 
Individuální výuka (one-to-one) nebo uzavřená skupina do 4 účastníků. 
 

Volitelný počet lekcí s odpovídající časovou dotací. 
Časová dotace nezahrnuje vstupní pohovor a diagnostiku. 
1 lekce = 90 min 

 

 Cílová skupina, podmínky účasti: Termín a místo, výzbroj, výstroj a vybavení:  
 Kurz je určen pro soukromé zájemce a bezpečnostní profesionály, včetně 

příslušníků ozbrojených složek.  
Podmínkou účasti je získání bezpečnostního certifikátu* a střelecká 
úroveň, odpovídající absolvování kurzu nejbližšího nižšího stupně **.  
 

Termín a místo výuky podle individuální dohody. 
Vlastní zbraň a střelivo, opaskové pouzdro na zbraň a zásobník vhodné 
ke skrytému nošení, ochrana zraku a sluchu. Odpovídající oděv, obuv 
a doplňky pro civilní skryté nošení či profesní zaměření. 

 

 Cena (1 osoba v individuální výuce one-to-one): Další informace a přihlášky:  
 1550,- Kč za 1 lekci.  

Cena nezahrnuje střelivo. Slevy při skupinové výuce. Neplátce DPH. 
Další informace a přihlášky u organizátora. 
E-mail: info@rjares.cz Telefon: +420 603102925 
 

 

  
*     Bezpečnostní certifikát osvědčuje znalost pravidel bezpečné manipulace se zbraní a chování na střelnici, prověřuje se ústní a praktickou zkouškou. 
**   Klasifikace střelecké úrovně účastníka se provede praktickým střeleckým testem podle vnitřního standardu.  
 

 

 
 
 
 
 
 


