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  PPIISSTTOOLLEE::    
 

 

 
 

 

 
 

     OObbrraannnnáá  ssttřřeellbbaa  zz  ppiissttoollee  ––  uuddrržžoovvaaccíí  pprrooggrraamm   

 

 
 

   
 KKóódd  vv  kkaattaalloogguu::  220011001177  ((sskkuuppiinnoovvýý//hhrroommaaddnnýý  kkuurrzz))  

   
 Stručný popis a cíl kurzu, profil absolventa:  

 Obranná střelba z pistole – udržovací program, navazuje na program Obranná střelba z pistole – komplexní výukový program příp. na kurz 
Obranná střelba z pistole – modelové situace.  
Program je zaměřen na osvěžení a udržení vědomostí a dovedností, získaných v předchozích stupních výuky a jejich přizpůsobení 
nejnovějším požadavkům na reálné použití zbraně v obraně. Postihuje zejména středně pokročilé a vyspělé techniky obranné střelby i 
odpovídající vědomosti a dovednosti v navazujících disciplínách a oborech. Program se skládá z tematicky zaměřených bloků, které se po 
ukončení výukového období periodicky opakují. 

 

 Absolvent na základě systematického opakování nadále a dlouhodobě disponuje rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití 
zbraně k obraně v rozličných reálných obranných situacích. Tyto vědomosti a dovednosti má velmi dobře zafixovány s minimálním vlivem 
procesu zapomínání, dokáže je správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít a přizpůsobit se nejnovějším požadavkům reálného použití 
zbraně v obraně.  Je připraven k použití obranné střelby při službě v ozbrojených složkách, výkonu soukromé bezpečnostní činnosti i v 
soukromém životě. 
 

 

 Obsah:  

 1. Střelba v zimních podmínkách 
2. Vynucené kritické situace, chyby střelce a závady zbraně a střeliva 
3. Střelba jednou silnou/slabou rukou 
4. Techniky přesné (mířené) střelby 
5. Střelba při ochraně osob, zásilek 
6. Střelba s využitím krytu v zástavbě a v přírodě 

 

7. Střelba na krátkou vzdálenost a v davu 
8. Střelba na pohyblivý cíl 
9. Spolupráce a střelba ve skupině 
10. Pohyb se zbraní, střelba za pohybu 
11. Střelba při omezené schopnosti ovládání zbraně 
12. Střelba za sníženého osvětlení 

 

 

 Organizační formy výuky: Časová dotace:  
 Udržovací program, postihující klíčové oblasti obranné střelby. 

Dlouhodobá výuka v periodicky opakovaných výukových blocích. 
Výuka ve skupině do 4 účastníků. 
 

12 lekcí ročně, celková délka 1 rok. 
Časová dotace nezahrnuje vstupní pohovor a diagnostiku. 
1 lekce = 90 min 

 

 Cílová skupina, podmínky účasti: Termín a místo, výzbroj, výstroj a vybavení:  
 Program 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 předem stanoveného harmonogramu. 
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): Další informace a přihlášky:  
 1110,- Kč za 1 lekci (1000,- Kč za 1 lekci v předplatném na 12 lekcí) 

Cena nezahrnuje střelivo. Slevy pro absolventy kurzů předcházejícího 
stupně. 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.  
 
 

 

 
 


