Příloha č. 6 k ZPPP č. 4/2009

Prověrky ze služební přípravy
I. Prověrky ze střelecké přípravy, obsah a jejich hodnocení
1. Písemné testy
(1) Součástí prověrek ze střelecké přípravy jsou písemné testy ze znalosti
právních předpisů a interních aktů řízení o použití zbraně a donucovacích
prostředků1). Obsah a hodnocení testů stanoví vedoucí odboru vzdělávání.
(2) Písemné testy provádějí všichni policisté na začátku výcvikového roku.
Bez úspěšného absolvování písemného testu nemůže být policista připuštěn
k prověrkovým střelbám.
2. Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy pro skupinu 1
a) prověrkové cvičení
1. počet nábojů: 24 kusů,
2. terč: prověrkový terč č. PT001,
3. stanoviště:
- 20 m: střelba v kleku a střelba v lehu na břiše obouruč, čas 25 sekund,
- 10 m: střelba v kleku obouruč a vstoje obouruč, zpoza krytu z pravé strany
a zpoza krytu z levé strany s taktickým a bojovým přebitím, čas 25
sekund,
- 7 m: střelba vstoje jednoruč silnou rukou a slabou rukou, s následným
vybitím zbraně, čas 20 sekund na střelbu,
- 5 m: střelba vstoje obouruč, čas 8 sekund,
b) postup cvičení
činnost policisty: Na přípravném stanovišti převezme 24 kusů nábojů, které
uloží do kapsy,
povel řídícího:

„Oba zásobníky třemi náboji naplnit!”

činnost policisty: Do každého z obou zásobníků naplní 3 náboje, jeden uloží
do brašničky, druhý má připravený ve slabé ruce k nabití
zbraně.
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!”

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je
ve zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani), zajistí proti ztrátě a na pokyn
se přemístí na palebnou čáru 20 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
povel řídícího:

1)

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.),

Např. § 51 až 58 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
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činnost policisty: Z polohy vstoje zaujme polohu v kleku obouruč.
Z vymezeného prostoru vystřelí 3 náboje na střed terče
(spouští silnou rukou); před prvním výstřelem může natáhnout
kohout. Pak zaujme polohu v lehu na břiše, ve které bojovým
způsobem přebije a vystřelí další 3 náboje na střed terče
obouruč (spouští opět silnou rukou); to vše v čase 25 sekund.
Po vystřelení všech nábojů (závěr je v zadní poloze, jeden
zásobník na zemi) vyjme zásobník ze zbraně a ten ponechá
v ruce. Pákou záchytu závěru spustí závěr do přední polohy,
namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty. Postaví
se, poté zbraň uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„Zásobníky jedním a pěti náboji naplnit!”

činnost policisty: Zásobník ležící na zemi policista zvedá až na výše uvedený
povel. Do jednoho zásobníku naplní 1 náboj a ten uloží do
brašničky, druhý naplní 5 náboji a má jej připravený ve slabé
ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!”

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je
ve zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani) a zajistí proti ztrátě.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 10 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 10 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla, v postavení mimo kryt ze slabé strany
(na délku natažené paže).
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: Přejde do postavení v krytu a v poloze v kleku obouruč, z
vymezeného prostoru zpoza krytu z pravé (levé) strany,
vystřelí 2 náboje na střed terče (spouští silnou rukou); před
prvním výstřelem může natáhnout kohout. Pak uvede zbraň
do bezpečného stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť).
Za stálého míření směrem na terč takticky přebije ( tzn.
nejprve si připraví druhý zásobník z brašničky, který promění
se zásobníkem ve zbrani, a následně vyjmutý zásobník uloží
do brašničky). Poté v poloze v kleku obouruč, z vymezeného
prostoru zpoza krytu z levé (pravé) strany, vystřelí další 2
náboje na střed terče. Pak bojovým způsobem přebije a v
poloze vstoje obouruč, z vymezeného prostoru zpoza krytu z
levé (pravé) strany, vystřelí další 2 náboje na střed terče
(spouští silnou nebo slabou rukou, dle vlastního uvážení); to
vše v čase 25 sekund. Po vystřelení všech nábojů (závěr je
v zadní poloze, jeden zásobník na zemi) vyjme zásobník a ten
ponechá v ruce. Pákou záchytu závěru spustí závěr do přední
polohy, namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty.
Zbraň uloží do pouzdra.
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„Zásobníky třemi a čtyřmi náboji naplnit!”

činnost policisty: Zásobník ležící na zemi policista zvedá až na výše uvedený
povel. Do jednoho zásobníku naplní 4 náboje a zásobník uloží
do brašničky, do druhého naplní 3 náboje a má jej připravený
ve slabé ruce k nabití zbraně,
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!"

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je ve
zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani), a zajistí proti ztrátě.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 7 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 7 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.)

činnost policisty: V poloze vstoje jednoruč silnou rukou vystřelí 3 náboje
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout kohout.
Pak bojovým způsobem přebije a uvede zbraň do bezpečného
stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť). Zbraň uchopí
slabou rukou a v poloze vstoje vystřelí 3 náboje slabou rukou
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout
kohout; to vše v čase 20 sekund. Po vystřelení 3 nábojů
(jeden náboj zůstává v hlavni zbraně) uvede zbraň do
bezpečného stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť).
Zbraň uchopí silnou rukou (prázdný zásobník v těle zbraně a
druhý zásobník na zemi), vyjme prázdný zásobník z těla
zbraně a ponechá jej v ruce nebo uloží do brašničky. Poté
stáhne závěr do zadní polohy a vyjme poslední náboj ze
zbraně (zbraň je stále namířena do bezpečného prostoru),
provede kontrolu opětovným dvojím stažením závěru do zadní
polohy, namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty.
Zbraň uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„Oba zásobníky třemi náboji naplnit!"

činnost policisty: Zásobník a vyjmutý náboj ležící na zemi policista zvedá až na
výše uvedený povel. Do každého z obou zásobníků naplní 3
náboje, jeden uloží do brašničky, druhý má připravený ve
slabé ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zásobník do zbraně zasunout!"

činnost policisty: Zasune zásobník do zbraně a uloží ji do pouzdra. Zbraň zajistí
proti ztrátě a zaujme polohu s rukama podél těla; náboj není
v nábojové komoře.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 5 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 5 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
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„Pozor!", následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: V poloze vstoje obouruč, po natažení závěru, vystřelí 3 náboje
na střed terče. Bojovým způsobem přebije zbraň a vstoje
obouruč vystřelí 3 náboje na střed terče; to vše v čase 8
sekund. Po ukončení střelby (závěr v zadní poloze) připraví
zbraň ke kontrole; zbraň stále směřuje do prostoru terče.
povel řídícího:

„K prohlídce zbraň!”

činnost policisty: Zbraň drží v silné ruce (závěr zbraně je v zadní poloze), jeden
zásobník drží v ruce, druhý leží po dokončení střelby na zemi.
Po kontrole řídícím střelby spustí závěr do přední polohy,
namíří zbraň do prostoru terče a spustí ránu jistoty. Zbraň
uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„K prohlídce zásobníky!”

činnost policisty: Zásobníky drží v slabé ruce; po kontrole řídícím střelby uloží
jeden zásobník do pouzdra na zásobník, ostatní do kapsy.
povel řídícího:

„Ruce nahoru!”

činnost policisty: Zvedne paže nahoru a ukáže prázdné ruce.
povel řídícího:

„K terčům!”

činnost policisty: Přesune se do prostoru cca 1 m od svého terče, kterého se do
vyhodnocení instruktorem nedotýká (při případném kontaktu
policisty a terče je policista hodnocen jako nesplnil).
c) hodnocení
1. jako platný zásah se hodnotí zásah v černé části figury,
2. za každý výstřel po časovém limitu se z výsledku odečte jeden platný zásah,
3. splnil - 21 a více platných zásahů,
4. nesplnil - 20 a méně platných zásahů.
d) komentář k realizaci prověrkového cvičení
1. případné závady si policista odstraňuje sám v časovém limitu určeném pro
střelbu,
2. pokud dojde k porušení bezpečnostních zásad či pokynů instruktora bude
policista hodnocen jako nesplnil.
3. Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy pro skupinu 2
a) prověrkové cvičení
1. počet nábojů: 18 kusů,
2. terč: prověrkový terč č. PT001,
3. stanoviště:
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- 10 m: střelba v kleku obouruč a vstoje obouruč, zpoza krytu z pravé strany
a zpoza krytu z levé strany s taktickým a bojovým přebitím, čas 35
sekund,
- 7 m: střelba vstoje jednoruč silnou rukou a slabou rukou, s následným
vybitím zbraně, čas 25 sekund na střelbu,
- 5 m: střelba vstoje obouruč, čas 10 sekund.
b) postup cvičení
činnost policisty: Na přípravném stanovišti převezme 18 kusů nábojů, které
uloží do kapsy.
povel řídícího:

„Zásobníky jedním a pěti náboji naplnit!”

činnost policisty: Do jednoho zásobníku naplní 1 náboj a zásobník uloží do
brašničky, druhý naplní 5 náboji a má jej připravený ve slabé
ruce k nabití zbraně,
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!”,

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je
ve zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani), a zajistí proti ztrátě.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 10 m!”.

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 10 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla, v postavení mimo kryt ze slabé strany
(na délku natažené paže).
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: Přejde do postavení v krytu a v poloze v kleku obouruč, z
vymezeného prostoru zpoza krytu z pravé (levé) strany,
vystřelí 2 náboje na střed terče (spouští silnou rukou); před
prvním výstřelem může natáhnout kohout. Pak uvede zbraň
do bezpečného stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť).
Za stálého míření směrem na terč takticky přebije ( tzn.
nejprve si připraví druhý zásobník z brašničky, který promění
se zásobníkem ve zbrani, a následně vyjmutý zásobník uloží
do brašničky). Poté v poloze v kleku obouruč, z vymezeného
prostoru zpoza krytu z levé (pravé) strany, vystřelí další 2
náboje na střed terče. Pak bojovým způsobem přebije a v
poloze vstoje obouruč, z vymezeného prostoru zpoza krytu z
levé (pravé) strany, vystřelí další 2 náboje na střed terče
(spouští silnou nebo slabou rukou, dle vlastního uvážení); to
vše v čase 35 sekund. Po vystřelení všech nábojů (závěr je
v zadní poloze, jeden zásobník na zemi) vyjme zásobník a ten
ponechá v ruce. Pákou záchytu závěru spustí závěr do přední
polohy, namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty.
Zbraň uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„Zásobníky třemi a čtyřmi náboji naplnit!”
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činnost policisty: Zásobník ležící na zemi policista zvedá až na výše uvedený
povel. Do jednoho zásobníku naplní 4 náboje a zásobník uloží
do brašničky, do druhého naplní 3 náboje a má jej připravený
ve slabé ruce k nabití zbraně,
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!"

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je ve
zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani), a zajistí proti ztrátě.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 7 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 7 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.)

činnost policisty: V poloze vstoje jednoruč silnou rukou vystřelí 3 náboje
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout kohout.
Pak bojovým způsobem přebije a uvede zbraň do bezpečného
stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť). Zbraň uchopí
slabou rukou a v poloze vstoje vystřelí 3 náboje slabou rukou
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout
kohout; to vše v čase 25 sekund. Po vystřelení 3 nábojů
(jeden náboj zůstává v hlavni zbraně) uvede zbraň do
bezpečného stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť).
Zbraň uchopí silnou rukou (prázdný zásobník v těle zbraně a
druhý zásobník na zemi), vyjme prázdný zásobník z těla
zbraně a ponechá jej v ruce nebo uloží do brašničky. Poté
stáhne závěr do zadní polohy a vyjme poslední náboj ze
zbraně (zbraň je stále namířena do bezpečného prostoru),
provede kontrolu opětovným dvojím stažením závěru do zadní
polohy, namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty.
Zbraň uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„Oba zásobníky třemi náboji naplnit!"

činnost policisty: Zásobník a vyjmutý náboj ležící na zemi policista zvedá až na
výše uvedený povel. Do každého z obou zásobníků naplní 3
náboje, jeden uloží do brašničky, druhý má připravený ve
slabé ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zásobník do zbraně zasunout!"

činnost policisty: Zasune zásobník do zbraně a uloží ji do pouzdra. Zbraň zajistí
proti ztrátě a zaujme polohu s rukama podél těla; náboj není
v nábojové komoře.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 5 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 5 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
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„Pozor!", následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: V poloze vstoje obouruč, po natažení závěru, vystřelí 3 náboje
na střed terče. Bojovým způsobem přebije zbraň a vstoje
obouruč vystřelí 3 náboje na střed terče; to vše v čase 10
sekund. Po ukončení střelby (závěr v zadní poloze) připraví
zbraň ke kontrole; zbraň stále směřuje do prostoru terče.
povel řídícího:

„K prohlídce zbraň!”

činnost policisty: Zbraň drží v silné ruce (závěr zbraně je v zadní poloze), jeden
zásobník drží v ruce, druhý leží po dokončení střelby na zemi.
Po kontrole řídícím střelby spustí závěr do přední polohy,
namíří zbraň do prostoru terče a spustí ránu jistoty. Zbraň
uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„K prohlídce zásobníky!”

činnost policisty: Zásobníky drží v slabé ruce; po kontrole řídícím střelby uloží
jeden zásobník do pouzdra na zásobník, ostatní do kapsy.
povel řídícího:

„Ruce nahoru!”

činnost policisty: Zvedne paže nahoru a ukáže prázdné ruce.
povel řídícího:

„K terčům!”

činnost policisty: Přesune se do prostoru cca 1 m od svého terče, kterého se do
vyhodnocení instruktorem nedotýká (při případném kontaktu
policisty a terče je policista hodnocen jako nesplnil).
c) hodnocení
1. jako platný zásah se hodnotí zásah v černé části figury,
2. za každý výstřel po časovém limitu se z výsledku odečte jeden platný zásah,
3. splnil - 15 a více platných zásahů,
4. nesplnil - 14 a méně platných zásahů.
d) komentář k realizaci prověrkového cvičení
1. případné závady si policista odstraňuje sám v časovém limitu určeném pro
střelbu,
2. pokud dojde k porušení bezpečnostních zásad či pokynů instruktora bude
policista hodnocen jako nesplnil.
4. Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy pro skupinu 3
a) prověrkové cvičení
1. počet nábojů: 12 kusů,
2. terč: prověrkový terč č. PT001,
3. stanoviště:
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- 7 m: střelba vstoje jednoruč silnou rukou a slabou rukou, s následným
vybitím zbraně, čas 30 sekund na střelbu,
- 5 m: střelba vstoje obouruč, čas 12 sekund.
b) postup cvičení
činnost policisty: na přípravném stanovišti převezme 12 kusů nábojů, které
uloží do kapsy.
povel řídícího:

„Zásobníky třemi a čtyřmi náboji naplnit!”,

činnost policisty: Do jednoho zásobníku naplní 4 náboje, a uloží jej do
brašničky, druhý se naplní 3 náboji a má jej připravený ve
slabé ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!",

činnost policisty: Uvede zbraň do stavu, v jakém ji nosí ve službě (stav zbraně,
kdy náboj není v nábojové komoře a zásobník s náboji je ve
zbrani, nebo stav zbraně, kdy náboj je v nábojové komoře
a zásobník s náboji je ve zbrani), a zajistí proti ztrátě.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 7 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 7 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.)

činnost policisty: V poloze vstoje jednoruč silnou rukou vystřelí 3 náboje
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout kohout.
Pak bojovým způsobem přebije a uvede zbraň do bezpečného
stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť). Zbraň uchopí
slabou rukou a v poloze vstoje vystřelí 3 náboje slabou rukou
na střed terče; před prvním výstřelem může natáhnout
kohout; to vše v čase 25 sekund. Po vystřelení 3 nábojů
(jeden náboj zůstává v hlavni zbraně) uvede zbraň do
bezpečného stavu (vypuštěný kohout, prst mimo spoušť).
Zbraň uchopí silnou rukou (prázdný zásobník v těle zbraně a
druhý zásobník na zemi), vyjme prázdný zásobník z těla
zbraně a ponechá jej v ruce nebo uloží do brašničky. Poté
stáhne závěr do zadní polohy a vyjme poslední náboj ze
zbraně (zbraň je stále namířena do bezpečného prostoru),
provede kontrolu opětovným dvojím stažením závěru do zadní
polohy, namíří zbraní do prostoru terče a spustí ránu jistoty.
Zbraň uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„Oba zásobníky třemi náboji naplnit!"

činnost policisty: Zásobník a vyjmutý náboj ležící na zemi policista zvedá až na
výše uvedený povel. Do každého z obou zásobníků naplní 3
náboje, jeden uloží do brašničky, druhý má připravený ve
slabé ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zásobník do zbraně zasunout!"
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činnost policisty: Zasune zásobník do zbraně a uloží ji do pouzdra. Zbraň zajistí
proti ztrátě a zaujme polohu s rukama podél těla; náboj není
v nábojové komoře.
povel řídícího:

„Přejděte na palebnou čáru 5 m!”

činnost policisty: Přemístí se na palebnou čáru 5 m, kde zaujme polohu
s rukama podél těla.
povel řídícího:

„Pozor!", následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: V poloze vstoje obouruč, po natažení závěru, vystřelí 3 náboje
na střed terče. Bojovým způsobem přebije zbraň a vstoje
obouruč vystřelí 3 náboje na střed terče; to vše v čase 10
sekund. Po ukončení střelby (závěr v zadní poloze) připraví
zbraň ke kontrole; zbraň stále směřuje do prostoru terče.
povel řídícího:

„K prohlídce zbraň!”

činnost policisty: Zbraň drží v silné ruce (závěr zbraně je v zadní poloze), jeden
zásobník drží v ruce, druhý leží po dokončení střelby na zemi.
Po kontrole řídícím střelby spustí závěr do přední polohy,
namíří zbraň do prostoru terče a spustí ránu jistoty. Zbraň
uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„K prohlídce zásobníky!”

činnost policisty: Zásobníky drží v slabé ruce; po kontrole řídícím střelby uloží
jeden zásobník do pouzdra na zásobník, ostatní do kapsy.
povel řídícího:

„Ruce nahoru!”

činnost policisty: Zvedne paže nahoru a ukáže prázdné ruce.
povel řídícího:

„K terčům!”

činnost policisty: Přesune se do prostoru cca 1 m od svého terče, kterého se do
vyhodnocení instruktorem nedotýká (při případném kontaktu
policisty a terče je policista hodnocen jako nesplnil).
c) hodnocení
1. jako platný zásah se hodnotí zásah v černé části figury,
2. za každý výstřel po časovém limitu se z výsledku odečte jeden platný zásah,
3. splnil - 9 a více platných zásahů,
4. nesplnil - 8 a méně platných zásahů,
d) komentář k realizaci prověrkového cvičení
1. případné závady si policista odstraňuje sám v časovém limitu určeném pro
střelbu,
2. pokud dojde k porušení bezpečnostních zásad či pokynů instruktora bude
policista hodnocen, jako nesplnil.
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5. Prověrkové cvičení ze střelecké přípravy pro skupinu 4
a) prověrkové cvičení
1. počet nábojů: 10 kusů,
2. terč: prověrkový terč č. PT001,
3. stanoviště:
- 7 m, vstoje obouruč, čas 60 sekund.
b) postup cvičení
činnost policisty: Na přípravném stanovišti převezme 10 kusů nábojů, které
vloží do kapsy.
povel řídícího:

„Oba zásobníky pěti náboji naplnit!”

činnost policisty: Do každého z obou zásobníků naplní pět nábojů, jeden
zásobník uloží do brašničky, druhý má připravený ve slabé
ruce k nabití zbraně.
povel řídícího:

„Zbraň ke střelbě připravit!”,

činnost policisty: Zasune zásobník do zbraně, zbraň uloží do pouzdra a zajistí
proti ztrátě. Na pokyn se přemístí na palebnou čáru 7 m, kde
zaujme polohu s rukama podél těla.
povel řídícího:

„Pozor!”, následuje povel k zahájení střelby („pálit”, zvukový
signál apod.).

činnost policisty: V poloze vstoje obouruč, po natažení závěru, vystřelí 5 ran na
střed terče. Bojovým způsobem přebije zbraň a vstoje obouruč
vystřelí 5 ran na střed terče; to vše v čase 60 sekund.
Po ukončení střelby (závěr v zadní poloze) připraví zbraň
ke kontrole; zbraň stále směřuje do prostoru terče.
povel řídícího:

„K prohlídce zbraň!”

činnost policisty: Zbraň drží v silné ruce (závěr zbraně je v zadní poloze), jeden
zásobník drží v ruce, druhý leží po dokončení střelby na zemi.
Po kontrole řídícím střelby spustí závěr do přední polohy,
namíří zbraň do prostoru terče a spustí ránu jistoty. Zbraň
uloží do pouzdra.
povel řídícího:

„K prohlídce zásobníky!”

činnost policisty: Zásobníky drží v slabé ruce; po kontrole řídícím střelby uloží
jeden zásobník do pouzdra na zásobník, ostatní do kapsy.
povel řídícího:

„Ruce nahoru!”

činnost policisty: Zvedne paže nahoru a ukáže prázdné ruce.
povel řídícího:

„K terčům!”

činnost policisty: Přesune se do prostoru cca 1 m od svého terče, kterého se do
vyhodnocení instruktorem nedotýká (při případném kontaktu
policisty a terče je policista hodnocen jako nesplnil).
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c) hodnocení
1. jako platný zásah se hodnotí zásah kterékoliv části figury,
2. za každý výstřel po časovém limitu se z výsledku odečte jeden platný zásah,
3. splnil - 7 a více platných zásahů,
4. nesplnil - 6 a méně platných zásahů.
d) komentář k realizaci prověrkového cvičení
1. případné závady si policista odstraňuje sám v časovém limitu určeném pro
střelbu,
2. pokud dojde k porušením bezpečnostních zásad či pokynů instruktora bude
policista hodnocen jako nesplnil.
6. Četnost a podmínky provádění prověrek
(1) Testy ze střelecké přípravy provádějí policisté zařazení ve všech skupinách
1krát ročně.
(2) Policisté provádějí prověrkové cvičení ze střelecké přípravy v oblečení
podle výstrojní normy, do které jsou zařazeni. Tomu musí vždy odpovídat i uložení
zbraní při prověrkovém přezkoušení (v civilním oděvu je zbraň skrytě uložena).
II. Proškolení z taktické přípravy a použití donucovacích prostředků
A. Organizace
(1) Proškolení z taktické přípravy a použití donucovacích prostředků (dále jen
„proškolení“) je organizováno ve formě samostatných výcvikových bloků. Každý
policista je povinen se zúčastnit všech výcvikových bloků stanovených pro příslušnou
skupinu služební přípravy.
(2) Účast policisty na každém výcvikovém bloku je dokumentována jeho
podpisem a následně potvrzením instruktora. Konkrétní formu dokumentace (průkaz
proškolení, seznam proškolených policistů apod.) stanoví ředitel útvaru policie tak,
aby mohlo být prokazatelně ověřeno, zda policista v daném výcvikovém roce
absolvoval stanovený obsah a rozsah proškolení.
(3) Časová dotace na proškolení se započítává do celkového počtu účastí a
výcvikových hodin na realizaci služební přípravy.
(4) Počty a struktura výcvikových bloků:
a) pro skupinu 1 se organizují 4 výcvikové bloky ve výcvikovém roce:
1. donucovací prostředky,
2. taktika – osoba,
3. taktika – budova,
4. taktika - vozidlo,
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b) pro skupinu 2 se organizují 4 výcvikové bloky ve výcvikovém roce:
1. donucovací prostředky,
2. taktika – osoba,
3. taktika – budova,
4. taktika - vozidlo,
c) pro skupinu 3 se organizují 2 výcvikové bloky ve výcvikovém roce:
1. profesní manipulace se služební zbraní,
2. taktika – osoba,
d) pro skupinu 4 se organizuje 1 výcvikový blok ve výcvikovém roce:
profesní manipulace se služební zbraní.
B. Obsah
1. Skupina 1:
a) donucovací prostředky
1. pády
1.1.

pád kotoulem vpřed přes rameno do vztyku,

1.2.

pád kotoulem vzad kotoulem do vztyku,

1.3.

pád stranou skulením,

2. profesní sebeobrana
2.1.

vyproštění při úchopu za ruce zepředu,

2.2.

vyproštění při úchopu za oděv zepředu,

2.3.

vyproštění při obejmutí přes ruce a pod rukama zepředu a zezadu,

2.4.

škrcení zezadu a zboku předloktím,

2.5.

obrana proti kopu do rozkroku, úderu pěstí a úderu pěstí s
uchopením za oděv,

2.6.

obrana proti hornímu úderu a přímému bodnutí tyčovitou zbraní,

2.7.

obrana proti přímému bodnutí nožem,

3. údery a kopy
3.1.

úderové techniky otevřenou dlaní,

3.2.

úderové techniky rukou,

3.3.

úderové techniky loktem,

3.4.

úderové techniky nohou,

3.5.

úderové techniky kolenem,

4. hmaty a chvaty
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4.1.

páky a znehybňující techniky,

4.2.

techniky přehozů a porazů,

4.3.

odváděcí a předváděcí techniky,
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5. obušek
5.1.

úderové techniky,

5.2.

techniky páčení a znehybnění,

5.3.

odváděcí a předváděcí techniky,

5.4.

obušek jako nástroj,

6. úder střelnou zbraní
6.1.

bezpečnostní opatření při úderu střelnou zbraní,

6.2.

úderové techniky,

7. slzotvorné prostředky
7.1.

bezpečnostní opatření při použití,

7.2.

taktika použití.

b) taktika – osoba
1. poutání ozbrojeného nebezpečného pachatele na zemi vleže na břiše
s pokyny a pod hrozbou namířené střelné zbraně,
1.1.

se skrytou střelnou zbraní,

1.2.

s bodnou nebo střelnou zbraní v ruce,

2. poutací polohy, poutání
2.1.

vleže na zemi,

2.2.

ve stoje u stěny,

2.3.

ve stoje,

2.4.

v kleče,

2.5.

ve vozidle,

3. kontrola totožnosti osoby,
3.1.

kontrola totožnosti jednotlivce,

3.2.

kontrola totožnosti osádky dopravního prostředku,

3.3.

kontrola totožnosti skupiny,

4. eskorta zadrženého pachatele,
4.1.

pěší hlídkou,

4.2.

motorizovanou hlídkou,

c) taktika – budova
1. přístup a přiblížení k budově,
2. způsoby vstupu, vniknutí do objektu a místností,
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3. postup a pohyb v místnostech,
4. pohyb po chodbě a schodištích,
5. zajištění perimetru,
6. násilné vniknutí do objektu,
7. překonání uzavřených prostor za využití technických prostředků.
d) taktika – vozidlo
1. zastavení a kontrola vozidla pěší hlídkou,
2. zastavení a kontrola vozidla motorizovanou hlídkou,
3. násilné zastavení vozidla,
4. zahrazení cesty vozidlem,
5. pronásledování vozidla,
6. ozbrojený doprovod,
2. Skupina 2:
a) donucovací prostředky
1. údery a kopy
1.1.

úderové techniky otevřenou dlaní,

1.2.

úderové techniky rukou,

1.3.

úderové techniky nohou,

1.4.

úderové techniky kolenem,

2. hmaty a chvaty
2.2.

páky a znehybňující techniky,

2.3.

techniky přehozů a porazů,

2.4.

odváděcí a předváděcí techniky,

3. obušek
3.1.

úderové techniky,

3.2.

techniky páčení a znehybnění,

3.3.

odváděcí a předváděcí techniky,

3.4.

obušek jako nástroj.

4. úder střelnou zbraní
4.1.

bezpečnostní opatření při úderu střelnou zbraní,

4.2.

úderové techniky,

5. slzotvorné prostředky
5.1.

bezpečnostní opatření při použití,

5.2.

taktika použití,
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b) taktika – osoba
1. poutání ozbrojeného nebezpečného pachatele na zemi vleže na břiše
s pokyny a pod hrozbou namířené střelné zbraně,
1.1.

se skrytou střelnou zbraní,

1.2.

s bodnou nebo střelnou zbraní v ruce,

2. poutací polohy, poutání
2.1.

vleže na zemi,

2.2.

ve stoje u stěny,

3. kontrola totožnosti osoby,
3.1.

kontrola totožnosti jednotlivce,

3.2.

kontrola totožnosti osádky dopravního prostředku,

4. eskorta zadrženého pachatele,
4.1.

pěší hlídkou,

4.2.

motorizovanou hlídkou,

c) taktika – budova
1. přístup a přiblížení k budově,
2. způsoby vstupu, vniknutí do objektu a místností,
3. postup a pohyb v místnostech,
4. pohyb po chodbě a schodištích,
d) taktika – vozidlo
1. zastavení a kontrola vozidla pěší hlídkou,
2. zastavení a kontrola vozidla motorizovanou hlídkou,
3. zahrazení cesty vozidlem,
3. Skupina 3:
a) profesní manipulace se služební zbraní
1. nošení a zajištění zbraně ve služebních pouzdrech,
2. nabíjení a vybíjení zbraně,
3. držení, nošení a manipulace se zbraní na veřejně přístupných místech,
4. varovný výstřel,
5. použití zbraně na veřejně přístupných místech.
b) Taktika – osoba
1. poutání ozbrojeného nebezpečného pachatele na zemi vleže na břiše
s pokyny a pod hrozbou namířené střelné zbraně,
1.1.

se skrytou střelnou zbraní,

1.2.

s bodnou nebo střelnou zbraní v ruce,
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2. poutací polohy, poutání
2.1.

vleže na zemi,

2.2.

ve stoje u stěny,

3. kontrola totožnosti osoby,
3.1.

kontrola totožnosti jednotlivce,

3.2.

kontrola totožnosti osádky dopravního prostředku,

4. eskorta zadrženého pachatele,
4.1.

pěší hlídkou,

4.2.

motorizovanou hlídkou,

4. Skupina 4:
profesní manipulace se služební zbraní
a) nošení a zajištění zbraně ve služebních pouzdrech,
b) nabíjení a vybíjení zbraně,
c) držení, nošení a manipulace se zbraní na veřejně přístupných místech,
d) varovný výstřel,
e) použití zbraně na veřejně přístupných místech.

