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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
letošní rok je mezníkem pro
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION sekci Česká
republika. Upravilo se sdružení IPA
podle nového zákona, je provedena
změna v placení příspěvků, je zrušeno
vylepování známek do průkazů a
bude zaveden nový průkaz IPA.
V časopise se seznámíte o průběhu
přeboru ve střelbě z velkorážní
pistole. Bude vám ukázán vzor
nového průkazu IPA. Na závěr
v několika větách se seznámíte
v anglickém jazyce se vznikem IPA.
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INFORMACE
Střelecký přebor v roce 2015
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION sekce
Česká republika z. s.
územní skupiny 124 Praha
ve střelbě z velkorážní pistole
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Jiří Bobuski: Jste tu všichni? Pokud
ano, tak můžeme začít.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Střelecký přebor z velkorážní pistole není
jen nabíjení, mačkání spouště a prohlížení
terčů. Při této činnosti je nutné nejen
dodržovat bezpečnost a pokyny, ale znát i
trochu teorie. Z těchto důvodů vás
ve stručnosti
seznámím
s touto
problematikou. Při střelbě z pistole je
prvotním cílem zasáhnout střed terče.
Nestane-li se tak, jsou tři možnosti:
• vaše střelivo je vadné
• vaše pistole není v pořádku
• udělali jste někde chybu, to buď:
v zamíření,
v spouštění,

v postoji, držení
nebo v koncentraci
Základní techniky - střelecký postoj
Dříve než můžete vystřelit, musíte
správně stát. Abyste zaujali správný postoj,
začněte tím, že zamíříte pistolí na terč. Pak
spustíte ruku a zavřete oči. Opět zvedněte
ruku, jako byste mířili, a otevřete oči. Pokud
pistole míří mimo střed terče, upravte
polohu nohou tak, aby mířila správně.
Vyhněte se příliš otevřenému postoji
(čelem k terčům), stejně jako úplně
bočnímu postoji. Správný postoj by měl být
téměř v linii k terčům.
Většina střelců dává volnou ruku do
kapsy kalhot nebo kabátu nebo ji zaháknou

za opasek. Svaly, které se přímo nezapojí
do střeleckého postoje, by měly být
uvolněny.

Držení pistole
Než zvednete ruku s pistolí k zamíření,
několikrát se normálně nadechněte a
vydechněte. (Prohloubené dýchání by
způsobilo zrychlení pulsu).
Před zamířením musíte pistoli správně
uchopit. Pro správné držení pistole při
míření musíte pažbu upravit nebo si zajistit
novou, která by vyhověla vaší osobní
potřebě.
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Těžiště pistole má být blízko spouště.
Pistoli musíme držet pevně všemi třemi
prsty proti palci.
Ukazováček - prst, který spouští musí
být volně pohyblivý a nesmí se dotýkat
rámu pistole ani rukojeti.
Palec musí být držen volně podél rámu,
aniž by nějak tlačil na pistoli (dobře
vytvarované pažby mají opěrky palce).
Pro správné uchopení pistole ji vezměte
nestřílející rukou za hlaveň a vtlačte ji do
dlaně. Obejměte pažbu prsty a přesvědčte
se, že prostředníček ji objímá těsně pod
lučíkem nebo rámem a ukazováček je
absolutně volný. Když zasazujete pistoli do
dlaně, mějte při tom ukazováček a palec
široce rozevřené.
Dýchání
Jakmile zvednete pistoli k zamíření, plně
se nadechnete. Dovolte pružnosti vašeho
hrudního koše a plic vytlačit část vzduchu
než začnete mířit. Jestli ránu neodpálíte
v průběhu zhruba deseti vteřin, spusťte
ruku s pistolí, několikrát se nadechněte a
vydechněte a začněte znova.
Míření a obrazec mířidel
Pro správné zamíření je nutné mít oko
zaostřené na mířidla. Nepatrná chybička na

mířidlech se mnohonásobně zvětší na
vzdálenosti terče.
Pokud budete mířit příliš těsně pod černý
střed terče, bude mít obrazec mířidel
tendenci spojit se s obrazem černého
středu terče a bude velmi těžké udržet
zaostření na mířidla. Ideální zamiřovací bod
je asi v jedné třetině vzdálenosti od
spodního okraje černého zamiřovacího
ke
spodnímu
okraji
terče.
středu
Zamiřovací bod není zdaleka tak důležitý
jako správně srovnaná mířidla!
Úsilí, které je zapotřebí pro udržení oka
pevně
zavřeného,
však
narušuje
koncentraci a napíná svaly v tváři. Mějte při
míření obě oči otevřené a rušení nemířícím
okem odstraňte jeho zacloněním. Ideální
clonka je průsvitný disk.
Muška má být široká a pravoúhlá, rovněž
tak výřez v hledí.
Spouštění
Prst, kterým spouštíte, musí stlačovat
spoušť po přímé čáře zpět k vašemu
mířícímu oku. Aby to bylo možné, musí prst
být správně umístěný a musí se spouště
dotýkat jen prostředkem bříška prvního
článku.
Tlak na spoušť musí být plynulý nejen do
okamžiku výstřelu, ale i po něm.

•

•
•

•

Koordinace spouštění
Vaše oko musí být zaostřeno
jedině na mířidla, která musíte
držet ve správném uspořádání
Mířidla musíte držet v zamiřovací
oblasti.
Musíte plynule zvyšovat tlak na
spoušť a při tom stále udržovat
správný obrazec mířidel.
Nevyjde-li
rána
v průběhu
optimálního
intervalu,
musíte
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celou
proceduru
opakovat.
Optimální čas je 5 až 8s.

mířidel, který jste viděli přesně v okamžiku
výstřelu.
Vybavení
Chrániče sluchu - povinné
Střelecké brýle

Následný čas
Samotným výstřelem není ještě konec
akce. Po výstřelu musíte pistoli dále držet
zamířenou a zafixovat si do paměti obrazec

Střelecký přebor 124. územní
skupiny
(ÚS)
International
Police
Association (IPA) sekce České republiky
z.s. a Veterána PČR z.s. z velkorážní
pistole se uskutečnil ve spolupráci s VPŠ
MV Praha a Sportovním klubem SKPŠ
Praha na střelnici VPŠ v Chaloupkách dne
13. května 2015. Na soutěž přišlo 22
soutěžích. Střílelo se na mezinárodní terč
ze vzdálenosti 20 m. Každý střílející měl
k dispozici 3 nástřelné a 10 soutěžních ran.
Po celou dobu soutěže byl zajištěn odborný
dozor z oddělení tělesné a speciální
přípravy VPŠ MV v Praze. Ředitelem
soutěže byl PaedDr. Jiří Bobuski a hlavním
rozhodčím mjr. v.v. Milan Černý. Soutěžící
na prvních třech místech získali diplom a
pohár a měli možnost si vybrat materiální
cenu. Do 10 místa soutěžící obdrželi diplom
a cenu. Všichni ostatní si postupně dle
umístění vybrali upomínkový předmět.
První místo si vystřílel Jiří Merta. Druhé
místo, jako v loni obsadil Zdeněk Schütz ze
124. ÚS IPA. Na třetím místě se umístil
Jaroslav Honc. Na čtvrtém skončil Jan
Doležal a až na pátém místě se umístil
loňský vítěz Pavel Břeský z Veterána PČR.
Počasí přeboru přálo, a proto si
soutěžící mohli v klidu posedět nejen
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v místnosti střelnice, ale i mimo budovu, a
grilovat si vynikající klobásy, pojídat
bramborové chipsy a další pochutiny,
popíjet různé nápoje nebo si dát jenom
šálek kávy či čaje.
Na přeboru bylo hezké i to, že byla
snaha nejen nastřílet co největší počet

bodů,

ale

i

zdokonalit

střelecký

um

soutěžících. Když někdo měl problémy
strefit se do středu terče, rozhodčí udělil
praktické rady, jak chybu napravit. Jinde
zase probíhala diskuse, zda použít střelnou
zbraň na útočníka či nikoliv.
Závěrem je nutné poděkovat všem,
kteří se na přeboru podíleli jak organizačně,

tak i sponzorsky. Dík patří i správcům
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střelnice z OSNM za její přípravu, řediteli
soutěže PaedDr. Jiřímu Bobuskému,
hlavnímu rozhodčímu Milanu Černému a
řediteli VPŠ MV plk. PhDr Ing. Jiřímu
Zlámalovi za podporu této soutěže. Při

hodnocení
přeboru
je
také
třeba
poblahopřát vítězům a pro oblibu této
soutěže se těšit na příští střelecký přebor.
Umístění soutěžících je možné si přečíst
z výsledkové listiny níže.
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Příjmení a jméno

Útvar,
oddělení

Startovní
číslo

Výsledková listina střeleckého přeboru 124. ÚS IPA a Veteránů ze dne 13. 5. 2015
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Vzor
nových
průkazů
s platností na 1 rok.
became rapid. Now, membership is in
excess of 420,000. National Sections
exist in 66 countries throughout the
World and we have witnessed the
steady growth of what has become the
undisputed major police organisation in
the World.
Arthur Troop’s fundamental ideas still
remain today.
The IPA is a Non-Governmental
Organisation (NGO) in Consultative
(Special) Status with the Economic and
Social Council of the United Nations; in
Consultative Status with the Council of
Europe, the Organization of American
States and UNESCO; International NGO
maintaining operational relations within
EUROPOL.
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The International Police Association
A Friendship Organisation
For Serving or Retired Police Officers
The IPA - the largest police
organisation in the World - was
formed on 1st January 1950. Since that
time, its Esperanto message “Servo per
Amikeco” (Service through Friendship)
has reached more people than could
have been imagined.
The Association was formed in the
1950’s because a police sergeant from
Lincolnshire, England, Arthur Troop,
wanted to create a channel for

friendship

and

international

co-

operation amongst police officers. His
notion of an Association with the
development of social, cultural and
professional links amongst its members,
in
an
environment
free
from
discrimination of rank, sex, race, colour,
language or religion, became a reality.
From small beginnings, the IPA message
quickly took hold and the formation of
new Sections throughout the World

The Association has a continued
commitment to the principles set out in
the Universal Declaration of Human
Rights by recognising that any form of
torture is absolutely inconsistent with
these
principles.
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