
Účel hodnocených střeleb a postup při střelbě 

 

 Schválením zákona 14/2021 a nařízení vlády 255/2021 vyšel stát střelcům vstříc v tom, že těm, 

kteří mají ambice se stát bezpečností pojistkou státu, umožní se jí stát a díky tomu mimo jiné ochránit 

své zbraně před dopady evropské směrnice o zbraních. Nicméně celý ten systém, který vznikl, není jen 

prostoduché „obejití“ směrnice. Stát, pokud nám, střelcům, takto vyšel vstříc, něco za to chce. A to 

něco je to, že člověk, který do tohoto režimu přejdou, jsou lidi, kteří doopravdy dokáží být 

bezpečnostní pojistkou státu. Nejen na papíře, ale i reálně. Tedy očekávají, že to budou lidé duševně 

zdraví, inteligentní, s dostatkem přehledu a nadhledu a schopnosti řešit kritické situace. A 

samozřejmě, že člověk bude umět bezvadně ovládat zbraň přiměřeně podmínkám okolí. 

Coby tvůrce „hodnocené situace“ a spolutvůrce celého systému hodnocených střeleb bych rád 

trochu popsal, proč tu hodnocené střelby jsou, co po lidech chtějí, jaký to má důvod a souvislosti. 

V rámci účasti v odborné skupině věnující se zákonu 14/2021 a následně nařízení vlády 

255/2021 jsem byl, coby dlouholetý organizátor soutěží v obranné střelbě, dlouholetý střelec 

praktických disciplín a zároveň účastník mnoha kurzů a vzdělávacích akcí, osloven, abych navrhnul 

střelecké cvičení, které snadno, rychle a časově nenáročně ověří, že člověk má slušně zažité základy 

bezpečnosti, umí přiměřeně přesně a rychle střílet z krytu i za pohybu. Že dokáže zbraň přebít a 

provést základní rozlišení toho, na co je potřeba střílet a na co nikoliv. 

Jelikož se však jedná o 1 situaci, kterou si dokáže nacvičit v podstatě úplně každý, byla nutnost 

jejího uznání spojena s absolvováním celého závodu, v rámci kterého se tato situace konat. A to dle 

pravidel (především bezpečnostních) daného závodu či disciplíny. Tedy už tady je nutno říct, že se při 

tvorbě celého systému záměrně počítalo s tím, že bezpečnostní pravidla situace mohou být dále 

omezena samotnou střeleckou disciplínou. Proč? Protože člověk, který je dostatečně zodpovědný, 

inteligentní a schopný zbraň bezpečně ovládat si bez problémů načte pravidla dané soutěže, zvláště 

ta, týkající se bezpečnosti, a podle těchto pravidel se na závodu bude chovat. 

Mnoho lidí se děsí toho, že musí absolvovat celý závod LOS, že jsou pravidla složitá apod… Zde 

je nutné asi podotknout, že ze všech disciplín (LOS, IDPOA, IPSC) má LOS pravidla nejkratší a 

nejjednodušší a že bezpečnostní pravidla jsou u všech 3 disciplín až na drobnosti naprosto shodná. 

  



Pro jistotu tedy výtah nejprve bezpečnostních a následně i sportovních 

aspektů pravidel LOS: 

- Při přihlašování pořádně čtěte propozice závodu 

- Na střelnici střelec přichází již nastrojen tak, jak bude nastupovat na situace – tzn. VYBITÁ 

zbraň v opaskovém pouzdře na opasku na boku, zbraň je pouzdrem spolehlivě držena a kryje 

lučík. Zásobníky má střelec před příchodem nabité plné nebo dle podmínek situace či daného 

sportu. 

- Po registraci a poučení střelec odchází na situaci a se svým squadem (skupinou střelců) 

postupně prochází jednotlivé situace (vždy se přesouvá celý squad najednou na následující 

situaci) 

- Na každé situaci dostává celý squad briefing o postupu 

- Na výzvu rozhodčího vstupuje střelec do situace, až na pokyn rozhodčího teprve nabíjí zbraň a 

po startovním signálu řeší situaci 

- Situace závodu musí střelec úspěšně absolvovat – tzn. nebýt na nich diskvalifikován. Pokud 

však udělá střelec chyby, za které dostane sportovní penalizace (vyjma samotné situace 

hodnocených střeleb), na výsledek hodnocených střeleb to nemá vliv. 

- Po dořešení situace střelec na pokyn rozhodčího vybíjí a ukládá zbraň do pouzdra a dokud 

nepřijde po vyzvání na další situaci, nesmí vyndávat zbraň z pouzdra 

- Pokud není řečeno jinak, střílí se 2 rány na papírový terč, nejméně 1 rána na popper, který 

musí padnout. 

- Po celou dobu manipulace a střelby střelec míří do prostoru, který vymezí organizátor závodu. 

- V případě střelby bočního zpoza krytu se terče střílí v pořadí, v jakém se postupně odkrývají, 

přičemž při střelbě by střelec neměl vidět na terč, který neřeší nebo nemá již vyřešený 

(zjednodušeně – nelze se postavit rovně proti terčům, ale proti každému z terčů je třeba být 

mírně vykloněn) 

- Pokud je k dispozici boční i horní/dolní kryt, má boční krytí přednost (typicky okno například), 

pokud organizátor neřekne něco jiného 

- V žádném případě střelec nesmí střílet s rukama před hranou zástěny (krytu), zpoza kterého 

střílí (ruce tedy nesmí být terči blíže, než hrana zástěny). 

- Penalizace za špatné krytí, špatný postup apod… v závodu mimo samotnou hodnocenou situaci 

nemají žádný vliv na rozhodnutí splnil/nesplnil hodnocené střelby. 

- Diskvalifikace (ať už z důvodu porušení předepsané bezpečnosti či kvůli nesportovnímu 

chování) kdykoliv v průběhu závodu však znamená hodnocení „nesplnil“ pro hodnocené 

střelby. 

- Jelikož situace hodnocené střelby povinně vyžaduje právě 6 ran v prvním zásobníku (a 

libovolně v dalších), tak pokud bude někdo situaci střílet 5 raným revolverem (což je možné), 

získá pouze 1 proceduru +5s za to, že o 1 náboj nesplnil původní podmínku. 

  



Postup řešení situace hodnocené střelby: 

1. Situace se střílí „ze skrytého nošení“ – v případě závodů LOS to znamená svrchní oděv tak, že ani při předpažení 

není vidět zbraň, pouzdro nebo zásobníky. Pro tuto klasifikační situaci lze použít pouze opaskové pouzdro na 

straně silné ruky - nelze použít ledvinku ani další typ pouzdra povoleného pravidly (pouzdro alá dokladovka, do 

budoucna třeba appendix apod…) 

2. V rámci závodů LOS se použijí standardní LOS terče 

3. Pro závod LOS mají tyto terče 3 hodnocené zóny, pro hodnocení klasifikační situace hodnocených střeleb jsou 

zóny Alfa, charlie a delta hodnocené jako „zasažení povoleného terče“, popř. zasažení zakázaného terče. 

4. Nákres situace je na první straně dokumentu 

5. Střelec začíná s 6 náboji ve zbrani. Pistole bez náboje v komoře, Revolver připraven standardně ke střelbě. 

6. Dále pak u sebe může mít střelec libovolný počet nábojů v libovolném počtu zásobníků – jejich kapacita není 

dále omezena 

7. Bez ohledu na počet nábojů u sebe smí střelec v rámci řešení situace vystřelit pouze a právě 12 ran. 

8. Po zvukovém startovním signálu střelec řeší dle pravidel LOS nejprve po 2 ranách 2 terče na jedné straně 

zástěny (tedy nejprve ten, který se dříve odkrývá a pak ten, který se odkrývá později), přesouvá se na druhou 

stranu zástěny a řeší 2 ranami terč, který se první odkrývá z této strany. Tím střelci dojdou náboje. 

9. Následně střelec stále ještě v krytu přebíjí a uvádí zbraň do střelbyschopného stavu, opouští kryt kolem zástěny 

na té straně, kde řešil pouze 1 terč a za pohybu, dříve, než projde kolem zakázaného terče 4m od zástěny, vyřeší 

poslední ze 4 terčů, který ještě neřešil. 

10. Nakonec střelec přichází k nízké zástěně, kde vidí 3 terč, přičemž na jednom je v jeho spodní části symbol ruky, 

tento terč je zakázaný terč a střelec jej nestřílí. Střílí naopak po 2 ranách na zbylé 2 terče. 

11. Po dořešení na pokyn rozhodčího střelec vybije zbraň, ukáže rozhodčímu prázdnou komoru, spustí závěr, dá 

ránu jistoty a zbraň uloží do pouzdra. 

Řešení závad: 

1. Pokud dojde k závadě v průběhu střelby z prvního zásobníku či válce revolveru, odstraní ji střelec bezpečným 

způsobem (čas nutný k řešení závady se nestopne ani neodečítá). Pokud při odstraňování závady dojde ke 

snížení kapacity (např. vyhození nevystřeleného náboje z komory), střelec dál začátek situace řeší z prvního 

zásobníku/válce, dokud mu nedojdou náboje. Následně přebije, dostřílí potřebných 6 ran v rámci střelby za 

zástěnou a nemusí již přebíjet a může opustit kryt za zástěnou a dále postupovat dle bodu 9 postupu řešení 

situace. 

2. Pokud dojde k závadě po opuštění krytu, řeší ji střelec v libovolné poloze bez nutnosti pohybu, čímž ale není 

dotčena povinnost střílet 4. terč za pohybu a nakonec 5. a 6. terč. Čas pro řešení závady se opět nestopne ani 

neodečítá. 

Penalizace +5 sekund pro klasifikaci hodnocené střelby (příp. +3s pro potřeby závodu LOS): 

1. Pokud střelec nabije méně nebo více než 6 nábojl do zbraně a to za každý náboj navíc, nebo každý, který ve 

zbrani chybí 

2. Každý chybějící zásah v hodnocené zóně některého terče (v každém terči by měly být právě 2 zásahy) 

3. Při překročení latě při střelbě zpoza zástěny – opět +5 (resp. 3) sekundy za každý výstřel 

4. Pokud při střelbě zpoza zástěny má střelec ruce viditelně před touto zástěnou směrem k terčům 

5. Za každý výstřel přes středovou osu situace při střelbě zpoza zástěny 

6. Za každý výstřel, kterým řeší 4. terč a nejde při tom směrem vpřed 

7. Za každý výstřel na 4. terč, který padne po projití kolem zakázaného terče 4m od zástěny 

8. Za přebití dříve, než po šestém výstřelu (pokud nejde o přebití vynucené předchozím odstraňováním závady) 

9. Za opuštění prvního krytu dříve, než vystřelí 6 ran nebo dříve, než je plně dokončené přebití zbraně a zbraň je 

opět střelbyschopná 

10. Za každý výstřel navíc, který vyšel při řešení situace (povinnost je vystřelit pouze 12x) 

11. Za zásah kterékoliv ze zástěn  

Pokud je součet penalizací a času střelby 40 sekund a nižší, střelec nezasáhl zakázanou siluetu a 

nedopustil se porušení zásad bezpečné manipulace, střelec splnil podmínky hodnocené střelby. 



 


