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ABSTRAKT
Název práce
Technika střelby z útočné pušky

Cíl práce
Popis správné techniky střelby z útočné pušky se zaměřením na základní faktory
ovlivňující techniku střelby jako je spouštění, míření, dýchání, střelecké polohy a
úchop.

Metoda
Bakalářská práce byla vypracována na základě získaných informací z rešerše
odborné literatury a pramenů vztahujících se k dané problematice.

Výsledky
Výsledkem je studie o technice střelby, faktorech, které techniku střelby ovlivňují,
a informace o způsobu používání dlouhých zbraní se zaměřením na útočnou pušku
BREN.
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ABSTRACT
Title
Assault rifle shooting technique

Objectives
Description of a correct shooting technique from rifle with focus on the basic
factors which affects shooting technique such as triggering, aiming, breathing,
shooting positions and grip.

Methods
This bachelor thesis was assembled based on information obtained from a
literature search and from other sources related to the issue.

Results
The result is a study of shooting technique, factors that affect the technique and
instruction on using long guns focusing on the assault rifle BREN.

Keywords
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SYMBOLY A ZKRATKY
Zkratky

Význam

spol.

společně

TTD

Technicko-taktická data

mm

milimetr

cm

centimetr

Obr.

obrázek

NATO

Severoatlantická aliance

StG

Sturmgewehr

AK

Avtomat Kalašnikova

vz.

vzor

č.

číslo

m/s

metr za sekundu

C

celsia

m

metr

AČR

Armáda České republiky

kg

kilogram

tzv.

takzvaný
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1 ÚVOD
Každý příslušník české armády zjistí již během Kurzu základní přípravy ve Vyškově, že
střelba z ruční zbraně bude důležitou součástí pro celou vojenskou kariéru. Tato skutečnost dodává relevanci tématu Technika střelby z útočné pušky.
Cílem bakalářské práce je popsat správnou techniku střelby z dlouhých zbraní se zaměřením na základní faktory, které mohou techniku střelby ovlivnit.
Bakalářská práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické části. V teoretické
části bude zmíněna historie zbraní se zaměřením na popis základních pojmů, které se
zbraněmi a s technikou střelby souvisí.
V praktické části budou popsány útočné pušky BREN 1 a BREN 2, které jsou v současné
době používány v české armádě. Dále se text bude věnovat základním faktorům, které
střelec při střelbě může ovlivnit, tedy popisu úchopu zbraně, střeleckých poloh, spouštění,
míření a dýchání.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1

Historie palných zbraní

Střelný prach byl do Evropy dovezen na konci středověku z Číny. Nejstarším známým
dokladem o výrobě zbraní na našem území je záznam o přijetí puškaře Jindřicha mezi
měšťany v roce 1373. Puškaři v té době vyráběli jak děla, tak i ruční palné zbraně. (Dolínek a spol., 1995)
V 16. století díky technickému rozvoji palných zbraní došlo k tomu, že palné zbraně začaly být používány i k lovu a ke sportovní střelbě. (Dolínek a spol., 1995)
Střelba se trénovala na střelnicích, jejichž princip je dodnes stejný. Od nejstarších dob se
na střelnici používaly čtyřhranné dřevěné, bíle natřené terče. Uprostřed byl černý bod a
kolem čtyři kruhy. Průměr kruhových terčů byl 70-100 cm, tedy se příliš nelišil od dnešních závodních terčů. (Lugs, 1973)
První palné zbraně byly tzv. předovky, které se nabíjely zepředu. K jejich odpálení se
používaly různé mechanismy, zvané zámky. Nejstarší pak byl doutnákový zámek. Technologický pokrok znamenaly zbraně s nabíjením zezadu, tzv. zadovky. K úplnému nahrazení předovek došlo až v 19. století, zejména díky objevu jednotného náboje a drážkovaného vývrtu hlavně. (Dolínek a spol., 1995)
Každá válka v historii lidstva znamenala zvýšenou poptávku po palných zbraních. Namátkou můžeme vzpomenout husitské války, třicetiletou a samozřejmě i první a druhou
světovou válku. Byla to logicky také doba, kdy docházelo k velkému technickému rozvoji
palných zbraní. (Dolínek a spol., 1995)
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2.2

Útočné pušky minulost, současnost

V průběhu I. světové války se zjistilo, že tehdejší ruční palné zbraně nepokrývají celou
potřebu palných zbraní v souvislosti s měnící se bojovou situací. Bojový prostor mezi
zákopy protivníků pokryly palbou dávkami kulomety. Dlouhé pušky pokryly tento bojový
prostor palbou jednotlivými ranami. Ale na kratší vzdálenost byly pušky i kulomety těžko
využitelné. Na konci 1. světové války proto přišli Němci se samopalem Bergmann MP
18/I v ráži 9 mm Luger. Samopaly se ale začaly hromadně využívat až za II. světové
války. Problém nastal, když Němci zjistili, že palebná účinnost samopalů je na širokých
ruských pláních malá. Vyvstala potřeba univerzální zbraně, použitelné na vzdálenost do
400 m, která by nahradila všechny do té doby používané zbraně. Byl vyvinutý nový náboj
střední balistické výkonnosti PP 43, 7,92x33 (650 m/s, 1468 J). Nakonec se nejvíc osvědčila nová zbraň StG 43 a 44. Je možno ji považovat za pravzor všech moderních útočných
pušek. (URL1)
Významnou osobností, která se zapsala do vývoje útočných zbraní, byl Rus Michail Timofejevič Kalašnikov, který vyvinul AK 47. Kalašnikova pak kopírovaly zbrojovky na
celém světě. (URL1)
V dobách studené války se jako v jediné zemi socialistického tábora v Československu
vyráběla útočná puška vz. 58 vlastní konstrukce. (URL1)
Od roku 2011 Armáda České republiky začala přezbrojovat z útočné pušky vz. 58 na
českou útočnou pušku CZ 805 BREN. Jedná se o zbraň s měnitelnou ráží, jelikož její
systém umožňuje výměnu hlavně, plynové trubice, závorníků a šachty zásobníku. Díky
dohodě podepsané v NATO základní verze útočné pušky využívá náboje 5,56 × 45 mm
NATO, ale kvůli vyměnitelnosti hlavní lze využít náboje ráže 7,62 x 39 m a 6,8 mm Remington SPC. Po výměně zásobníkové šachty je možno také používat zásobníky z jiných
útočných pušek jako jsou M16, M4 a AR-15. (URL2)
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2.3

Základní pojmy

2.3.1 Zbraň
V obecné rovině můžeme zbraň definovat jako: “nástroj, předmět, či dokonce celé zařízení, které je přizpůsobeno k vyvolání ranivého účinku na živý organismus nebo k ničení
objektů“. (Faktor, 1995)
Zbraně můžeme dělit podle různých kritérií. Jedním z nich je dělení na zbraně střelné a
chladné, kdy zbraň chladná je zbraň, která působí tupým úderem, bodem nebo sekem, a
zbraň střelná je taková zbraň, která je schopna působit na delší vzdálenost prostřednictvím
dopadové energie střely vypuzené ze zbraně. Střelné zbraně pak můžeme dále dělit na
zbraně palné, plynové a mechanické, nebo na zbraně ruční a lafetové. Posledně jmenované dva druhy zbraní se liší velikostí a hmotností. Lafetová zbraň musí být umístěna na
speciálním podstavci a k její obsluze bývá potřeba více než jeden člověk. (Faktor, 1995)
V zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v části první přílohy tohoto
zákona je střelná zbraň definována jako „zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého
uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou
vzdálenost.“ (Zákon č. 119/2002 Sb.)
Jak bylo uvedeno výše, střelné zbraně je možné rozdělit na zbraně palné, plynové a mechanické. Zákon o zbraních v části první přílohy stanovuje, že u palných zbraní je funkce
odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie, u plynových zbraní je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu a u zbraní
mechanických je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické
energie. Dalším možným dělením je rozdělení na zbraně krátké, jimiž jsou palné zbraně
s délkou hlavně nepřesahující 300 mm nebo celkovou délkou nepřesahující 600 mm a
zbraně dlouhé, což jsou palné zbraně, které nejsou krátkými zbraněmi. Část první přílohy
k zákonu o zbraních obsahuje celkem 26 definic druhů střelných zbraní, se kterými zákon
o zbraních pracuje. (Zákon č. 119/2002 Sb.)
2.3.2 Střelivo
Ke zbraním neodmyslitelně patří i střelivo. Odborníci v oboru zbraní by tedy měli mít
znalosti i o konstrukci a funkci střeliva.
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Střelivo je název pro materiál, který palné zbraně používají při střelbě. Klasickým střelivem je náboj tvořený střelou, výmetnou náplní a zápalkou. (Kneubuehl, 2004)
2.3.3 Stavba náboje
Jednotlivý náboj tvoří 4 základní prvky (viz Obr. č. 1):


střela



výmetná náplň



nábojnice



zápalka
Obr. 1: Stavba náboje

Zdroj: (Kneubuehl, 2004)

Evropské označení náboje má tento tvar:


Ráže (mm) – délka nábojnice (mm) – doplňkové označení



Ráže udává průměr vývrtu hlavně. Např. 9 x 19 mm Luger
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2.3.4 Střela
Střela má za úkol dopravit do cíle potřebnou energii a v cíli využít tuto energii k dosažení
požadovaného účinku (průnik materiálem, porušení tkání). Tvar střely musí být takový,
aby zabezpečil její urychlení v hlavni. Při letu musí střela klást co nejmenší odpor a nesmí
docházet k jejímu převracení. Proto existuje značné množství konstrukcí střel. Střely dělíme podle tvaru, použitého materiálu a konstrukce. (Kneubuehl, 2004)

2.3.5 Výmetná náplň
Úlohou výmetné náplně je urychlit střelu. K tomu se používá tlak plynu, který tlačí na
dno střely, a tím vyvolává potřebné silové působení. U zbraní středního a většího výkonu
je toho dosaženo vytvořením velkého množství plynu v malém prostoru hořením výmetné
náplně. V současné době se jako výmetná náplň používá nitroglycerinový prach. (Kneubuehl, 2004)
2.3.6 Zápalka
Úkolem zápalky je vznícení výmetné náplně. Používá se k tomu malé množství výbušniny, citlivé na náraz. (Kneubuehl, 2004)
2.3.7 Nábojnice
Mezi úkoly nábojnice patří:


Utěsnit spalovací prostor



Odstranit část tepla z komory vyhozením nábojnice



Spojit všechny ostatní části náboje



Zajistit potřebnou velikost výtahové síly střely



Vést střelu v počáteční fázi jejího pohybu

Střelivo pro vojenské zbraně
Toto střelivo musí splňovat specifické požadavky, aby umožňovalo střelbu dávkou. Náboj
je mnohem více namáhán než při ručním nabíjení. Střela musí být pevně spojena s nábojnicí, čehož je dosaženo zaškrcením ústí nábojnice do drážky střely. U nábojů jsou používány výlučně celoplášťové střely. (Kneubuehl, 2004)
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2.3.8 Vnitřní balistika
Vnitřní balistika je věda, která se zabývá ději, probíhajícími v hlavni při výstřelu.
Při nárazu zápalníku na zápalku dojde k iniciaci zápalkové slože. Plamen, který při tom
vzniká, zažehne část povrchu prachových zrn. Vzplanutí je doprovázeno rychlým nárůstem tlaku v nábojnici. S postupem hoření plynům nestačí spalovací prostor. Setkávají se
s odporem pevných stěn hlavně a dna nábojnice, a proto se rozpínají směrem nejmenšího
odporu a tlačí před sebou střelu. Ta se zařezává do drážek vývrtu hlavně, prochází hlavní
a je vymetena ven ve směru osy hlavně. (Jurjev, 1966)
Střela dosahuje maximální rychlosti ve vzdálenosti několika centimetrů od ústí hlavně.
Pak naráží na odpor vzduchu a začíná ztrácet rychlost. Rychlost v okamžiku, kdy střela
opouští hlaveň, se nazývá počáteční rychlost. Hodnota počáteční rychlosti je důležitá charakteristika náboje i zbraně, neboť se zvýšením počáteční rychlosti střely se zvyšuje její
dostřel, dráha střely se stává plošší a také se zvyšuje průbojnost střely. (Jurjev, 1966)
2.3.9 Zpětný ráz
Před výstřelem je zbraň v klidu. Po výstřelu získá střela a prachové plyny hybnost ve
směru letu střely. Tuto hybnost vyvažuje stejně velká, opačně orientovaná hybnost zbraně.
Tento pohyb zbraně se nazývá zpětný ráz zbraně. (Kneubuehl, 2004)
Zpětný ráz začíná působit na začátku pohybu střely a největší síly dosahuje v okamžiku
opuštění hlavně. Zpětný ráz pušky přijímá rameno střelce. Jestliže střelec zbraň pevně
opírá o rameno, potom zbraň s tělem tvoří jeden celek. Při výpočtu energie zpětného rázu
se pak zohledňuje i část tělesné hmotnosti. (Kneubuehl, 2004)
Zpětný ráz se projevuje na přesnosti střelby, protože odklání hlaveň zbraně od původní
polohy, kterou měla při míření. Při výstřelu se zbraň pohybuje nejen dozadu, ale ještě se
otáčí přední částí dopředu. „Úhel mezi osou hlavně před výstřelem a v okamžiku, kdy
střela opouští hlaveň, se nazývá úhel zdvihu“. (Jurjev, 1966)
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Velikost úhlu zdvihu je závislá na velikosti ráže a na konstrukci zbraně. Často ale podstatně více záleží na způsobu a síle uchopení zbraně střelcem a na vtlačení zbraně do
ramene. Úhel zdvihu je tedy ovlivnitelný každým střelcem. Z tohoto důvodu dva střelci
mohou dosahovat rozdílné přesnosti střelby při střelbě z totožné zbraně. Proto si policejní
nebo vojenští odstřelovači nastřelují zbraně sami tak, aby nastřelení odpovídalo jejich
způsobu úchopu zbraně. Při opakujícím se úchopu zbraně dojde k dosažení stále stejného
úhlu zdvihu a tím vyrovnané přesnosti střelby. (Hanák, 2001)
2.3.10 Vnější balistika
Vnější balistika je věda, která se zabývá dráhou letu střely a jevy, které ji ovlivňují. (Svojtka & Co., 2003)
Kdyby střela po opuštění hlavně letěla ve vzduchoprázdnu a nepůsobily by na ni žádné
síly, pohybovala by se po přímce, rovnoměrně a nekonečně daleko. Její rychlost a směr
pohybu ale ovlivňují gravitace a odpor vzduchu (viz Obr. č. 2). (Jurjev, 1966)
Obr. 2: Síly působící na letící střelu

Zdroj: (Jurjev, 1962)

Nejdříve předpokládejme, že na střelu působí pouze gravitace. Střela v tom případě po
opuštění hlavně začne klesat (pohybuje se po parabole). Z toho plyne, že aby střela zasáhla cíl, musíme hlaveň zbraně namířit někam nad cíl. Osa hlavně tedy s úrovní ústí svírá
úhel, který se nazývá elevační úhel – náměr. (Jurjev, 1966)
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Na střelu dále působí odpor vzduchu, který má silný brzdící účinek. Navíc tento odpor
vzduchu působí na střelu tak, že se snaží ji „převrátit“. Abychom střelu stabilizovali, musíme jí udělit rychlý otáčivý moment kolem podélné osy, čehož docílíme díky drážkování
hlavně. Tento otáčivý pohyb má ovšem své nedostatky, které způsobují vychýlení střely
od výstřelné roviny – tzv. derivaci. Při střelbě na 600 m činí derivační odchylka 12 cm,
proto při střelbě na velké vzdálenosti musíme provádět korekci mířidel. (Jurjev, 1966)
Na let střely mají rovněž vliv atmosférické podmínky jako vítr, teplota vzduchu nebo
déšť. Podle rychlosti a směru větru musí střelec provádět korekci mířidel. Změna teploty
zase způsobuje změnu počáteční rychlosti střely, kdy změna teploty o 1 C způsobí změnu
počáteční rychlosti o 1m/s. (Jurjev, 1966)

18

3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE
3.1

Cíle

Cílem bakalářské práce je popis správné techniky střelby z útočné pušky se zaměřením
na pušky používané v Armádě České republiky, což jsou BREN 1 a BREN 2. Dále
popsání základních faktorů, které ovlivňují techniku střelby jako je úchop a držení zbraně,
polohy střelby, spouštění, míření, dýchání a chyby při střelbě.

3.2

Úkoly

Hlavním úkolem této bakalářské práce je na základě informací získaných z rešerše dostupné literatury popsat základní techniky střelby z útočné pušky.

3.3

Metody

Bakalářská práce byla vypracována na základě informací získaných z rešerše odborné literatury a pramenů. Kompilace a interpretace informací získaných metodou nepřímou ze
sekundární literatury posloužily pro utvoření teoretického rámce práce, který byl doplněn
o informace čerpané metodou přímou z pramenů, především ze zákonů a armádních webových stránek. Části věnované popisu historických skutečností byly zpracovány synchronně, události byly popisovány paralelně s průběhem historického procesu.
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4 PRAKTICKÁ ČÁST
4.1

Chyby při střelbě

Důvody, kvůli nimž dochází k vychýlení bodu zásahu, tedy k nepřesnosti ve střelbě, je
možno rozdělit do dvou skupin. Jednak jsou to chyby, které vznikají v důsledku nesprávné
činnosti střelce a zadruhé jsou to chyby, které střelec ovlivnit nemůže. Do první skupiny
patří zejména:


Chyby při míření, dýchání, spouštění a chyby vyplývající ze špatně zaujaté polohy



Natočení zbraně



Nesprávný odhad vzdálenosti



Zanedbání výškového rozdílu mezi střelcem a cílem.

Do druhé skupiny patří zejména


Teplota nábojů



Rozptyl hmotnosti střel



Vítr



Tlak a teplota vzduchu
(Kneubuehl, 2004)

4.2

Útočná puška CZ 805 BREN

Jedná se o moderní útočnou pušku, která je zavedena jako standardní zbraň jednotlivce
vojáka AČR. Zbraň má dvě provedení. Prvním je CZ 805 A1 a jeho zkrácená verze CZ
805 A2. Rozdíl mezi nimi je zkrácení hlavně, z toho se odvíjející zmenšení dostřelu a
snížení hmotnosti zbraně. (URL5)
Útočná puška má unifikovaný modulární zbraňový systém, který dovoluje použití nábojů
ráže 5,56×45 mm NATO nebo nábojů ráže 7,62×39 mm. Umožňuje to díky možnosti
změny hlavně pro jinou ráži a změnou zásobníkové šachty pro různé druhy zásobníků.
(URL5)
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K výrobě hlavních dílů jsou použity lehké slitiny, ocel a plastické hmoty. Systém závěru
uvádí do chodu píst, který je stlačen plyny, které jsou odebírané z hlavně při výstřelu.
Dvoustupňový stavitelný regulátor ovlivňuje množství plynů. Základní část automatiky
zbraně je tvořena nosičem s otočným závorníkem. Spušťadlo tvoří samostatný odnímatelný blok, jehož hlavními součástmi jsou čtyřpolohový přeřaďovač režimu střelby a
spoušťový mechanismus s přerušovačem. Pažbu lze sklopit otočením vpřed doprava a
zároveň lze teleskopicky upravit délku. (URL5)
Konstrukce útočné pušky umožňuje střelbu cvičnými, redukovanými a speciálními náboji. Pro úschovu nábojů je vybavena 30 rannými schránkovými zásobníky, které jsou z
transparentního plastu s možností průběžné kontroly počtů nábojů. Zásobníky jsou konstruovány tak, že umožňují spojení pomocí odnímatelných plastových spon. Útočná
puška je také vybavena rozhraním Picattiny rail na horních, spodních a bočních plochách,
které umožňují připevnění variabilního příslušenství, jako jsou optické, zaměřovací, měřící, značkovací, osvětlovací a střelné přístroje. Dále ústí hlavně je přizpůsobeno pro
uchycení tlumiče plamene, násadce pro cvičnou střelbu, případně tlumiče hluku. (URL5)
Zbraň se vyznačuje vysokou životností a spolehlivostí. Je bezpečná pro používání, manipulaci a vedení střelby při všech možných bojových činnostech. Střelbu ze zbraně lze
spolehlivě vést standardizovanými náboji se všemi typy střel. Povrchová ochrana zbraně
zajišťuje minimální odrazivost světelných zdrojů a zajišťuje spolehlivou funkci ve ztížených podmínkách, jako jsou například prach, bláto a přechodové teploty. (URL5)

4.3

Útočná puška CZ 806 BREN

Označována také jako CZ BREN 2 je multirážová útočná puška nové koncepce z produkce služebních zbraní CZ. Navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN, které jsou již
zavedeny v Armádě České republiky. Puška byla navržena, aby vyhovovala nejnáročnějším uživatelům z řad speciálních jednotek a ozbrojených složek, které operují kdekoliv
na světě. (URL5)
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Systém zbraně je založen na osvědčeném odběru prachových plynů z hlavně s možností
třístupňové regulace pístového mechanismu. Hlavním rozdílem oproti staré verzi je výrazné snížení hmotnosti, které se pohybuje okolo 0,5 kg. Rozměrově se tělo zbraně zkrátilo pouze nepatrně, a to o 10 mm. Novinkou, kterou se nová verze pyšní, je detailně
propracovaná ergonomie s vynikajícím chováním při střelbě. U nové zbraně je rovněž
upuštěno od kontroverzního systému dvouranné dávky a nyní přepínač umožňuje střelbu
pouze po jednotlivých ranách nebo automaticky. Co se týká základního rozebrání a skládání zbraně, tak pro běžnou údržbu lze provést bez použití jakýchkoliv nástrojů. (URL5)

4.4

Parametry

(viz Tab. č. 1)
Tabulka 1: TTD BREN 1 a BREN 2

Ráže
Délka hlavně
Počet drážek
Stoupání drážek
Hmotnost bez zásobníku a mířidel
Hmotnost s mířidly a prázdným zásobníkem
Délka se vztyčenou pažbou/sklopenou pažbou
Šířka se vztyčenou pažbou/sklopenou pažbou
Kapacita zásobníku
Účinný dostřel
Kadence
Životnost hlavně
Materiál těla
Zdroj: (URL4)

4.5

Hlavní díly zbraně



A – Hlaveň



B – Montážní lišty



C – Zásobník
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CZ 805 BREN
A2
5,56 x 45 mm
280 mm
6
178 mm
3,39 kg
780 mm /
580 mm
112 mm /
77 mm
30
500 m
760 +- 100
ran/min
20 000 ran
dural

CZ 806 BREN
2
5,56 x 45 mm
280 mm
6
178 mm
2,86 kg
3,09 kg
750-798 mm /
570 mm
140 mm /
80 mm
30
500 m
850 +- 100
ran/min
20 000 ran
dural



D – Spoušťový systém



E – Přeřaďovač režimu střelby



F – Sklopná teleskopická pažba



G – Pistolová rukojeť
(viz Obr. č. 3)

Obr. 3: BREN 805 a 806 s dlouhou hlavní

Zdroj: (URL6)

4.6

Palebné polohy

Existuje mnoho pozic, ze kterých lze vést palbu. Nejobvyklejší polohou bývá stoj,
nicméně poloha v leže je nejstabilnější, zajišťuje největší přesnost a nejlepší krytí. Každopádně má každá pozice svoje specifické využití podle toho, kde nastane bojová situace.
(Mcaleese a spol., 2012)
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4.6.1 Klek
Má více variant provedení, a to vysoký klek (viz Obr. č. 4), nízký klek s oporou lokte na
stehně (viz Obr. č. 5), nízký klek s oporou tricepsu na koleni (viz Obr. č. 6) a klek s opřením zbraně o koleno (viz Obr. č. 7). U nízkého kleku je zásadou dávat tvrdou plochu na
měkkou. U kleku s opřením zbraně se zbraň zapírá zásobníkem o předek kolene a úchop
se zpevňuje kontaktem přední ruky a stehnem přední nohy. (Černý a spol., 2013)
Obr. 4: Vysoký klek

Obr. 5: Nízký klek s
loktem na stehně

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Obr. 7: Nízký klek se
zbraní opřenou o koleno

Obr. 6: Nízký klek s
tricepsem na koleni

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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4.6.2 Dřep
Jedná se o celkem stabilní polohu, která se využívá především podle terénu, například
v mělké vodě nebo ve svahu. Střelec se dostane do hlubokého dřepu a fixuje lokty uvnitř
kolen (viz Obr. č. 8). Nevýhodou bývá, že v této poloze vydrží dlouho jen málo střelců a
stává se pak pro ně nepohodlná. (Černý a spol., 2013)
Obr. 8: Dřep

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

4.6.3 Sed
Tato pozice je velmi pohodlná a lze z ní vést přesnou střelbu, a zároveň má střelec nižší
siluetu než v kleče. Díky pohodlnosti je možné tuto polohu použít pro vyčkávání a pro
léčku. Existuje více variant sedů, jako je sed se zkříženýma nohama (viz Obr. č. 9), roztaženýma nohama, a s jednou nohou pokrčenou a druhou nataženou (viz Obr. č. 10).
(Černý a spol., 2013)
Obr. 9: Sed se zkříženýma
nohama

Obr. 10: Sed s jednou nohou
pokrčenou a druhou nataženou

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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4.6.4 Leh
Střelec by měl ležet na zemi asi v 30 stupňovém úhlu ke svému cíli, nohy by měl mít
mírně rozevřené do stran a lokty by měl opřít přirozeně o zem (viz Obr. č. 11). U některých zbraní lze využít zásobník jako opěrný bod, a tak zvýšit přesnost střelby a stabilitu
zbraně. Alternativou tohoto lehu je zalehnutí na spojnici k cíli s nohama staženýma k sobě
pro zmenšení siluety (viz Obr. č. 12). Další poloha lehu, kterou lze využít, je poloha na
boku (viz Obr. č. 13). Ta se většinou používá u střelby za krytem. Alternativa lehu v pozici
na zádech (viz Obr. č. 14) se vyskytuje spíše v nouzových situacích po pádu nebo při
zápase s protivníkem. (Černý a spol., 2013)
Obr. 11: Leh

Obr. 12: Leh na boku

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Obr. 13: Leh s nohama u sebe

Obr. 14: Leh na zádech

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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4.6.5 Stoj
Pozice vstoje se u dlouhých zbraní příliš neliší od technik užívaných pro krátké. Postoj u
těchto zbraní, které mají značně vyšší zpětný ráz, docílíme obvykle jen rozkročením nohou malinko šířeji, což dělá postoj o něco stabilnější. To znamená, že pokud je pro pistole
definován postoj na šířku ramen, pro dlouhé zbraně se pak vyplatí mít rozteč o něco málo
větší, než jsou ramena (viz Obr. č. 15 a č. 16). Nelze však doporučit vybalancovávání
silnější energie výstřelu pušek pokrčením kolene přední nohy a tím posouvat těžiště dopředu, což připomíná jakousi chůzí za zbraní. Nicméně při řadě po sobě jdoucích výstřelů
může po jejich skončení dojít k mírnému přepadnutí dopředu, proti tomuto přepadávání
více pomáhá takzvaná boxerská poloha. (Černý a spol., 2013)
Obr. 15: Správný postoj z
pohledu ze shora

Obr. 16: Správný postoj z
pohledu zezadu

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Pozice "boxera"
Jde o polohu těla, která je cílena pro nejlepší možné zvládání i několik po sobě jdoucích
zpětných rázů. Tvoří se formováním horní poloviny trupu a posouváním těžiště dopředu.
Trup se musí nahnout směrem vpřed a dolů tak, aby brada byla v úrovni klíční kosti. Tělo
takto vytvoří jakýsi oblouk (viz Obr. č. 17), který odvádí většinu energie a nevychyluje
tak střelce z původního postoje. To pomáhá rychlejšímu stabilizování zbraně do původní
polohy pro možnost vedení další střelby. (Černý a spol., 2013)
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Chyby nastávají, když střelec stojí zcela vzpřímeně nebo v zadním záklonu (viz Obr. č.
18) a pokouší se zbraň vyvažovat. Při výstřelu pak dochází ke zvedání špiček, nebo dokonce k odcházení zpět. Další chybou je zase přehnaný předklon s výkrokem vpřed (viz
Obr. č. 19), kde dochází ke ztuhlosti. (Černý a spol., 2013)
Obr. 17: Pozice „boxera“

Obr. 18: Postoj s chybným
záklonem

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Obr. 19: Postoj s chybným příliš
velkým předklonem

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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4.7

Poloha zbraně v rukou

Principiálně pro obsluhu dlouhých zbraní platí stejné zásady, jako jsou u zbraní krátkých.
Silná ruka má úlohu zbraň jen fixovat, mačkat spoušť a pracovat s pojistkou. Slabá ruka
se pak používá jako servisní pro všechny ostatní úkony jako je stabilizování zbraně, manipulace se zásobníky, natahování a odstraňování závad. Výjimkami, které změní úlohy
rukou, pak jsou alternativy střelby, kdy se střílí z opačného ramene nebo při řešení nouzových situací, kdy dojde ke vlastnímu zranění během boje. Při samotném držení zbraně
je poloha obou rukou dána především konstrukcí zbraně a jejím designem. Silná ruka je
vzadu a drží pistolovou rukojeť, zatímco slabá ruka, která je vepředu, je umístěna v oblasti
podpažbí a mírně přitahuje zbraň zpět do ramene. (Bačík, 2013)
Častá chyba je v síle a hloubce úchopu silné ruky, ke které dochází kvůli většímu přenesení stability zbraně na přední ruku. Z toho pak vyplývají problémy při střelbě, kde dochází ke strhávání spouště, a problémy při přebíjení, odstraňování závad a taktické výměně, kde zase dochází k vyvrácení zbraně z ruky. (Líbal a spol., 2012)
Poloha loktů při držení zbraně by měla svírat úhel zhruba 90° při pohledu zepředu, což je
45° od svislé osy zbraně (viz Obr. č. 20). Nejobvyklejší chybou bývá takzvaný lovecký
loket (viz Obr. č. 22), u kterého je postavení loktů víceméně vodorovné, což pak negativně
ovlivňuje ovládání zbraně a vadí při střelbě v úzkých a stísněných prostorech. Opačná
chyba je přílišné a křečovité stahování loktů (viz Obr. č. 21), tím dochází ke ztuhlosti a je
to nevýhodná pozice při pohybu. (Černý a spol., 2013)
Obr. 20: Správná poloha
loktů

Obr. 21: Chybné stažení
loktů

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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Obr. 22: Chybná poloha loktů – lovecký
loket

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

4.7.1 Přední alternativa úchopu
Tento úchop se používá spíše u delších dlouhých zbraní, i když je v současnosti doporučován špičkovými střelci u všech pušek, jelikož se jedná o účinný způsob, jak nejlépe
stabilizovat zbraň na cíli. Úchop zbraně je umístěn výrazně vpředu až do pozice, kdy je
slabá ruka téměř napjatá (viz Obr. č. 23), což se může z počátku jevit nepřirozeně. Obecným pravidlem je držet zbraň v přední polovině předpažbí, to umožní jistější stranový
přenos a zvýší stabilitu zbraně, jak při míření, tak při ovládání zbraně během střelby. Ruka
na předpažbí není klasicky zespodu, ale poněkud bokem tak, že palec směřuje k cíli, nebo
je položen shora přes předpažbí. Dobré využití této polohy je veskrze možné pouze při
střelbě vstoje nebo kleku bez opory. (Černý a spol., 2013)
Obr. 23: Přední úchop

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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4.7.2 Zadní alternativa úchopu
Jedná se o držení zbraně výrazně v zadní části. Tohoto úchopu se využívá především s
objemnější výstrojí, v pozicích ve dřepu, vleže a v kleku s oporou a ve stísněných prostorech. Jsou to případy, kdy bývá obtížné, nebo dokonce nemožné, narovnat přední slabou
ruku. První verze techniky tohoto držení je, když má malíková hrana přední ruky kontakt
zepředu se zásobníkovou šachtou a předloktí lehký boční dotyk (viz Obr. č. 24). To pomáhá zlepšit potřebnou stabilitu zbraně. U druhé verze se puška drží mezi předpažbím a
zásobníkem (viz Obr. č. 25). V tomto případě je ruka dále od částí zbraně, které se nepříjemně přehřívají při intenzivním střílení. (Černý a spol., 2013)
Obr. 24: Držení s
opřením malíkové
hrany o zásobníkovou
šachtu

Obr. 25: Úchop mezi předpažbím a
zásobníkem

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol.,
2013)

31

4.7.3 Držení za přední rukojeť
Na zbraň lze osadit přední rukojeť, kterou je pak možné využít k úchopu. Chybou je chytit
rukojeť jako vrtačku (viz Obr. č. 27), což způsobuje menší kontrolu zbraně při přenosu.
Místo toho je správné držení mezi rukojetí a pažbou se směřováním palce ruky dopředu
k cíli (viz Obr. č. 26). (Černý a spol., 2013)
Obr. 26: Správné držení za rukojeť

Obr. 27: Chybné držení jako vrtačku

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

4.8

Opora pažby o tělo

Základem je dostatečný kontakt botky pažby s tělem střelce. Konkrétní místo pro oporu
zbraně se nejlépe užívá kontakt s přední stranou ramene (viz Obr. č. 28), ale to není vždy
možné při bojových podmínkách. Například při používání balistické vesty bývá toto
místo obtížné najít a použít pro oporu a u objemnějších vest to bývá dokonce nemožné,
proto se pak využívá individuální opora buď o biceps (viz Obr. č. 29), nebo o část vesty.
(Černý a spol., 2013)
Obr. 28: Opora pažby o rameno

Obr. 29: Opora pažby o biceps

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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Další možností jak opřít zbraň o tělo je umístění opory co nejblíže ose těžiště těla na prsní
sval pod klíční kostí (viz Obr. č. 30). Tato opora je doporučována americkými instruktory
kvůli tvrzení, že zpětný ráz působí i nahoru a do strany a kvůli zpětnému rázu opakovaných výstřelů při zasazení v rameni, které horší zdvih, jenž je kompenzován konstrukcí a
ergonomií zbraní. Nevýhodou této opory je vyvolání ztuhlosti a omezení flexibility
střelce, dále může střelci omezit periferní vidění kvůli výrazně zdviženým ramenům a
může být obtížně aplikovatelná s objemnou výstrojí. (Černý a spol., 2013)
Obr. 30: Opora pažby u osy těla

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

4.9

Pohotovostní polohy

Pohotovostní poloha je pozice se zbraní, v níž je střelec schopen nějakou dobu vyčkávat
na cíl a zároveň umožňuje co nejvíce pohotové použití zbraně. Těchto poloh existuje více
druhů a každá má své zápory a plusy. Ty, ze kterých lze vést rychleji palbu, bývají méně
pohodlné a naopak. (Líbal a spol., 2012)
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Sportovně-průpravná poloha je pozice, která je využívána především jako startovní poloha ve střeleckém sportu (viz Obr. č. 31). Dlouhá zbraň je na úrovni boků a směřuje
vodorovně se zemí směrem k cíli. Tato poloha má výhodu především v budování správných návyků zasazování do ramene a přilícení. (Černý a spol., 2013)
Obr. 31: Sportovní
poloha

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Další poloha je s umístěním zbraně v rameni a s mírným sklopením hlavně dolů (viz Obr.
č. 32). Výhodou díky již nachystané zbraně k použití je vůbec nejrychlejší možné vedení
střelby, nevýhodou však je náročnost polohy, proto v ní nelze vydržet příliš dlouho a používá se spíše v situacích, kde je velká pravděpodobnost střelby. (Černý a spol., 2013)
Obr. 32: Poloha s hlavní
dolů

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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Třetí pozice je používána zvláště, když hrozí riziko z vyšších pozic. U této polohy je
pažba u těla v úrovni boků na straně silné ruky a hlaveň směřuje šikmo vzhůru zhruba do
úrovně brady (viz Obr. č. 33). Nevýhoda může nastat při kratším nosném popruhu, který
způsobí obtížnější aplikaci pozice. (Černý a spol., 2013)
Obr. 33: Poloha se
vztyčenou hlavní

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Další poloha je pochodová, kde se zbraň nosí v ponosu (viz Obr. č. 34). Bývá upevněná
na nějakém nosném systému a při delších pochodech se využívá opření o výstroj jako je
vesta nebo sumky. Výhodou je především pohodlnost nošení zbraně. I když je méně pohotová než předešlé pozice, lze se z ní jednoduše dostat do polohy pro střelbu. (Černý a
spol., 2013)
Obr. 34: Pochodová
poloha

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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Existují i atypické pozice, které se snaží kombinovat pohotovost zbraně a snahu o snížení
viditelnosti zbraně (viz Obr. č. 35 a č. 36). Využívají se pro konflikty, které je možno řešit
komunikací, ale zároveň u nich hrozí násilné chování, a viditelná zbraň by dotyčné mohla
vyprovokovat. Cílem polohy je tedy mít připravenou zbraň, ale nedávat zbytečně příčiny
pro její použití. (Černý a spol., 2013)
Obr. 35: Skrytá
zbraň z pohledu
zepředu

Obr. 36: Skrytá zbraň z
pohledu zezadu

Zdroj: (Černý a spol.,
2013)

Zdroj: (Černý a spol.,
2013)
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4.10 Nahození a přilícení
Je to technika, jejíž cílem je manévr, kdy se střelec dostává z pohotovostní polohy do
polohy pro střelbu. U první a třetí popsané pohotovostní polohy se hlaveň zbraně zamíří
na cíl (viz Obr. č. 37), pažba se krátkým obloukem opře o rameno a tělo střelce se mírně
nahrbí (viz Obr. č. 38). Poté pažba dosedne v oblasti lícní kosti k hlavě, tím se střelec
dostane do pozice boxera. (Černý a spol., 2013)

Obr. 37: Nahození zbraně

Obr. 38: Přilícení zbraně a zamíření

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)
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U druhé polohy se zbraň pouze zvedne do dotyku s lícní oblastí a tělo se nahrbí (viz Obr.
č. 39 a č. 40). U poslední pohotovostní polohy se zbraň zasazuje do ramene a obloukem
po nejkratší dráze se zaměřuje na cíl, s možným vykročením do stabilnější pozice. (Černý
a spol., 2013)
Obr. 39: Zvednutí zbraně k
líci

Obr. 40: Zamíření na cíl

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Konečné přilícení u všech variant slouží i jako hrubé zaměření cíle a po nacvičení je dostačující k zasáhnutí cíle na kratší vzdálenosti. Nejčastější chybou bývá pomalé dopravení
zbraně do polohy pro střelbu. Nahození by vždy mělo být dynamické, pohotové a co nejrychlejší možné, bez ohledu na vzdálenost. Čím střelec rychleji nahodí, tím má více času
na zacílení. (Líbal a spol., 2012)

4.11 Míření
Při míření se střelec snaží dostat do jedné roviny oko, hledí, mušku a záměrný bod.
Puška CZ 805 BREN používá sklopná dioptrická mechanická mířidla.
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Při míření těmito mířidly hovoříme o rovné mušce tehdy, když je vrchol mušky umístěn
ve středu dioptrického otvoru. Pro správné zamíření musí navíc střelec rovnou mušku
navést pod spodní okraj středu terče. V případě nedodržení správného míření, tzn., je-li
muška v zářezu pokaždé jinde, budou se zásahy vychylovat na tu stranu, kde je muška
uchýlena v zářezu hledí (viz Obr. č. 41). (Jurjev, 1962).
Obr. 41: Odchylky zásahu při chybném míření

Zdroj: (Jurjev, 1962)

Jednou z vlastností lidského oka je akomodace, což je proces, při kterém dochází k
přizpůsobení ohniskové vzdálenosti čočky tak, aby objekt, který se nachází v určité
vzdálenosti, byl zaostřen na sítnici. Znamená to, že oko současně nemůže stejně ostře
vidět různě vzdálené předměty. Při míření tedy střelec nemůže stejně dobře vidět jak
mířidla, tak terč. Snaží-li se střelec při míření často střídat pohled z hledí a mušky na terč,
rychle dojde k únavě svalů oka. Ze stejného důvodu také nesmí střelec mířit příliš dlouho.
Doba, po kterou je střelec schopen soustředěně mířit, je jen 5-8 sekund. Poté je třeba ránu
odložit a oko nechat odpočinout pohledem do dálky. (Jurjev, 1962)
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4.11.1 Kolimátory
Volitelným příslušenstvím zbraně CZ 805 BREN je kolimátor (viz Obr. č. 42), což je
optoelektronické zařízení, do jehož záměrného pole je promítán zaměřovací bod, většinou
červené barvy, tzv. Red Dot. Kolimátory nemají zvětšení a upevňují se před mířidla nebo
místo nich. Při střelbě s pomocí kolimátoru má střelec obě oči otevřené a při míření na cíl
sleduje červenou tečku. Kde je tečka, tam střelec střílí. (Černý a spol.).

Obr. 42: Kolimátor

Zdroj: (vlastní)

Před samotnou střelbou je kolimátor nutné nejdříve nastřelit a pomocí dvou stavitelných
šroubů případně seřídit polohu červené tečky. Kromě dobré přesnosti je velkou výhodou
kolimátorů rychlost míření, přičemž kolimátory jsou vhodné zejména pro střelbu na kratší
a střední vzdálenosti. (Černý a spol.)
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4.11.2 Optická mířidla – dalekohledy
Tato mířidla se používají při střelbě na větší vzdálenosti. Aby střelec zajistil přesné míření, musí udržet oko v optické ose dalekohledu. Oko musí být při míření vzdáleno od
vnější čočky 70 – 80 mm (kvůli bezpečnosti při zpětném rázu). Je-li oko v nesprávné
poloze, objeví se při míření na krajích okuláru měsíčkovité stíny (viz Obr. č. 43). V tom
případě musí střelec najít takovou polohu hlavy, aby oko vidělo jasně celé zorné pole
dalekohledu. (Jurjev, 1962)

Obr. 43: Chybné míření kvůli špatné poloze oka

Zdroj: (Jurjev,

1962)

4.12 Dýchání
Dýchání je složitý proces, při kterém dochází v organismu k souhrnu fyziologických
procesů, spojených s krevním oběhem, látkovou výměnou a s jevy v nervové soustavě.
Při míření není možno dýchat, protože při dýchání dochází k pohybu hrudního koše,
břicha a pažního pletence, což následně způsobí i pohyb zbraně. (Jurjev, 1962)
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Frekvence dýchání člověka v klidu je 12 – 15 dechů za minutu. Jeden dýchací cyklus tedy
trvá 4 – 5 sekund. Nádech a výdech dohromady trvají asi 2 sekundy. Další nádech ale
začíná až po 2 – 3 sekundové pauze. Tato přirozená pauza v dýchání má pro střelce velký
význam. Bez nepříjemného pocitu je možno dýchací pauzu prodloužit až na 12 – 15
sekund, což je doba dostatečně dlouhá k tomu, aby bylo možno provést výstřel. Většina
zkušených střelců dělá před výstřelem dva až tři hluboké nádechy a výdechy, potom
pomalu vydechují, zadržují dech a soustředí se na míření a spouštění (viz Obr. č. 44).
(Jurjev, 1962)
Obr. 44: Graf dýchání při střelbě. 1 – normální cyklus, 2 – zvýšená ventilace plic, 3 –
zadržení dechu při výstřelu

Zdroj: (Jurjev, 1962)

Někteří střelci ovšem zadržují dech ne při výdechu, ale při nádechu. Při nádechu je totiž
možno dech zadržet na delší dobu a při dlouhotrvající střelbě tak dochází k menší únavě
z důvodu nedostatku kyslíku. Při zadržení dechu při nádechu také dochází k menšímu
pohybu hrudníku, než když střelec zadrží dech při výdechu. (Jurjev, 1962)
Rozhodnutí, zda dech zadržet při nádechu nebo při výdechu je ovšem individuální
záležitostí a záleží na samotném střelci, jaká varianta mu lépe vyhovuje. Důležité je, aby
byl střelec schopen vystřelit v průběhu 10 – 12 sekund od okamžiku zadržení dechu.
V opačném případě je nutno míření přerušit, udělat si přestávku a několikrát se zhluboka
nadechnout a vydechnout. (Jurjev, 1962)

4.13 Spouštění
Při střelbě má spouštění zásadní význam, protože může ovlivnit stabilitu zbraně, a tím
ovlivnit i celý výsledek střelby. Střelec se musí naučit mířit a spouštět v přesném souladu,
nikoliv odděleně. Celá činnost je velmi složitá, neboť při míření není možno docílit
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naprosté nehybnosti zbraně, následkem toho se pak muška odklání od cíle a pod spodním
okrajem černého kruhu se zastaví jen během krátké doby, kdy střelec musí ukončit plavné
spouštění a musí dokázat vystřelit. (Jurjev, 1962)
Spouštění musí provádět střelec plavně, což znamená tak, aby se nezměnilo zamíření.
Zásadní je správný a pevný úchop krku pažby tak, aby došlo k vytvoření potřebné opory,
která umožní překonat ukazovákem odpor spouště. Spouštět by se mělo buď prvním článkem ukazováku, nebo prvním kloubem (viz Obr. č. 45). Na spoušť je třeba tlačit dozadu
a ne ze strany, což by mohlo vést ke změně zamíření. Celý proces spouštění by neměl
trvat déle než 1,5 – 2 sekundy. (Bílý, 2000)
Obr. 45: Spouštění prvním
článkem ukazováku

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

K nejčastějším chybám ve spouštění patří tzv. strhávání, ke kterému dochází z několika
důvodů:
- ukazovák na spoušti nepracuje samostatně, ale spolu s ním se pohybují i ostatní prsty
- ve snaze vyhnout se zpětnému rázu a v očekávání výstřelu střelec strhne ruce níž
- po výstřelu prst při zpětném vracení spoustě ztratí kontakt se spouští (viz Obr. č. 46)
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- střelec mimoděk zatne prsty na ruce. (Černý a spol., 2004)
Obr. 46:Ztráta kontaktu se spouští

Zdroj: (Černý a spol., 2013)

Opačným druhem chyby je protahování výstřelu, při kterém střelec ze strachu, aby nestrhl
spoušť, ránu odkládá, spouští příliš pomalu a nekoordinovaně, až dochází ke zrakové a
svalové únavě. (Bílý, 2000)
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5 ZÁVĚR
Bakalářská práce se věnovala popisu základních faktorů, které ovlivňují správnou techniku střelby, jako je zaujetí správné polohy, úchop zbraně, míření, dýchání a spouštění.
V teoretické části byla krátce představena historie palných zbraní, minulost a současnost
útočných pušek a základní pojmy, vztahující se ke zbraním, jako například zbraň, střelivo,
vnitřní a vnější balistika.
Praktická část práce byla zaměřena na popis útočných pušek CZ 805 BREN a CZ 806
BREN, na jejich parametry a hlavní díly. Dále byly v práci popsány základní palebné
polohy, polohy zbraně v rukou, opory pažby o tělo, pohotovostní polohy, nahození a přilícení.
V následujících kapitolách se práce věnuje správné technice míření, dýchání a spouštění.
Práce tedy představila v současnosti v armádě používanou útočnou pušku, všechny prvky
správné techniky střelby a teoreticky tak obsáhla faktory ovlivňující střelbu.
Přestože je teoretická znalost správné techniky střelby nezbytná, je důležité, aby střelec
častou praxí dospěl k zautomatizování všech výše uvedených úkonů a k vypracování si
správných stereotypů, protože libovolný počet přečtených střeleckých příruček nemůže
nahradit střeleckou praxi. Každou z výše uvedených činností, tedy zaujetí správné polohy,
úchop zbraně, míření, dýchání a spouštění musí mít střelec dokonale zvládnutou, protože
při nesprávném zvládnutí byť jen jedné části střelec nemůže opakovaně a spolehlivě zasáhnout cíl.
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