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Kurz pro žadatele o složení zkoušky odborné způsobilosti pro získání 

zbrojního průkazu – praktická část 
 

Účel kurzu: kurz je organizován pro žadatele o zbrojní průkaz, kde 

podmínkou je povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti. Jedná se o 

praktickou část zkoušky, kde žadatel je seznámen s pravidly manipulace se zbraní a s 

požadavky na znalosti vyžadované zkušebními komisaři. Účastník kurzu je seznámen se 

zbraněmi, kterými praktickou část zkoušky absolvuje. Snahou školení je, aby žadatel 

měl přehled o zbraních jak z konstrukčního, tak praktického hlediska při střelbě. Zbraně 

použité při výuce v kurzu jsou standardem při skládání zkoušek bez ohledu na místo, 

kde zkoušku skládáte.    
     

Technické zabezpečení kurzu: 

kurz je zabezpečován zbraněmi odpovídajícími prováděcí vyhlášce ve složení. Pistole 

ČZ 75B Luger, malorážná puška ZKM 456, broková kozlice IŽ-27. Standardní střelivo 

do těchto zbraní. Délka kurzu 2,5 - 3 hodiny podle účasti zájemců.  

 

Lektorské zabezpečení: 

kurz je veden zkušeným lektorem s dlouholetou praxí sportovní střelby s kvalifikací 

rozhodčího střelby I.VT a se znalostí nároků na složení praktické části zkoušky žadatele 

o zbrojní průkaz.      

 

Osnova kurzu: 

1. seznámení se zbraněmi, které musí účastník ovládat podle skupin zbrojního průkazu.   

Jedná se o znalosti o zbraních a zjištění, zda zbraně jsou v bezpečném stavu před dalšími 

úkony s jejich manipulací. 

2. účastníku kurzu jsou vysvětleny charakteristiky všech druhů zbraní, s kterými bude 

při skládání zkoušky odborné způsobilosti manipulovat. Následně pak každý předvede 

pod dohledem lektora tuto manipulaci prakticky sám podle toho, o kterou skupinu ZP 

žádá.  

3. rozebrání a složení zbraně za účelem jejího vyčištění, rozebrání zbraní za účelem 

zjištění jejích hlavních částí (krátké a dlouhé kulové zbraně) 

4. postupy při přípravě zbraní ke střelbě, povely při střelbě, přerušení střelby, možné 

závady při střelbě a jejich odstranění, úkony po ukončení střelby - technika střelby 

z krátkých a dlouhých kulových zbraní (střelecký postoj, opora zbraně, spouštění zbraně, 

mířidla)  - metodika střelby praktické části zkoušky odborné způsobilosti (počty zásahů 

a časy střelby, teorie střelby pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu - další informace 

a dotazy spojené se zkouškou odborné způsobilosti včetně doporučení vhodnosti zbraní 

pro účel držení po získání zbrojního průkazu. Informace o možnostech střelby  

a pravidly, kde provádět vlastní střelbu.    

Cena kurzu 500,- Kč 

Další informace na tel: 723241779 


