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Abstrakt 

 

Název: Vliv střelecké polohy vstoje na přesnost opakovaných výstřelů Hard Task 

Rangers 

 

Cíle: Cílem této práce je zjistit, při kterém postoji bude dosaženo nejpřesnějších 

zásahů při opakovaných výstřelech (double tap).  

 

Metody:  V této práci byla využita popisná analýza při sběru informací týkající se 

střelecké problematiky střelecké polohy vstoje. Především prostřednictvím 

studiem odborné literatury a lektorských videí s danou tématikou. Testování 

bylo použito při samotném měření a střelbě. Měření bylo použito při sběru 

dat ohledně váhy, výšky a stability zkoumaných střelců. Analýza dat byla 

provedena při vyhodnocování jednotlivých střeleckých položek.  

 

Výsledky: Bylo zjištěno na základě údajů naměřených u skupiny dvanácti střelců ze 

sportovně střeleckého klubu Hard Task Rangers, že i přes to, že poloha vsto-

je je nejzazší část střelecké pyramidy, tak dává pevné základy pro všechny 

další navazující dílčí části výkonu střelce. Dále bylo zjištěno, že nejlepší po-

lohou pro střelbu opakovanými výstřely (double tap) byla poloha Kvalitní 

univerzální postoj.  

 Tato práce je pravděpodobně první literární studijní podklad rozebírající 

podrobněji polohu vstoje při různých variacích při porovnávání jednotlivých 

postojů a její výhody v dynamické a obranné střelbě.  

 

Klíčová slova: zbraně, krátká palná zbraň, ruční zbraň, Hard Task Rangers, postoj, 

vstoje, střelba, obranná střelba, dynamická střelba, taktická střelba, trénink  



 
 

Abstract 

 

Title:           Effect of standing shooting position on precision of repeated shots of Hard 

Task Rangers.  

 

Objectives: The aim of this work is to find out in which standing stance will be the 

most precise shots with double tap shots. 

 

Methods:  In this thesis was used descriptive analysis when collecting data about 

standing shooting stance problematic. Mainly through studying of litera-

ture and lecturing videos on this subject. Testing was used in the actual 

collecting data about shooting performance. The measurement was used to 

collect data on the weight, height and stability of the examined shooters. 

Data analysis was performed when evaluating individual shooting perfor-

mance. 

 

Results:      It has been found out, based on data from a group of twelve shooters from 

Hard Task Rangers, that even though the standing position is the furthers 

part of the shooting pyramid, it still provides a solid foundation for all sub-

sequent parts of the shooters performance. Furthermore, it was found that 

the best standing position for firing repeated shots (double tap) was the 

stance called Quality universal stance.  

 This thesis is probably the first literary study to analyze in more detail the 

standing shooting stance in its various forms when comparing individual 

attitudes and its advantages in dynamic and defensive shooting. 

 

Keywords: guns, hand gun, pistol, Hard Task Rangers, stance, standing stance, shoot-

ing, defensive shooting
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1 Úvod 

V očích mnoha lidí jsou palné zbraně vražedným nástrojem. Protože pomocí nich se 

páchají nejrůznější trestné činy, že? Ovšem ovládání zbraně je na jednu stranu jednodu-

ché, na druhou stranu je to také druh umění. Většinou si široká veřejnost myslí, že přeci 

jen stačí nějak stisknout spoušť a střela poletí přesně, kam chtějí, jako kdyby byla sa-

monaváděná. Opak je bohužel pravdou a ať už sportovní střelba jako Olympijský sport 

nebo dynamická a obraná střelba se prostě musí umět, není to o pouhém mačkání spouš-

tě a pobíháním od jedné položky ke druhé.  

 

Střelba z ručních palných zbraní je opravdovou vědou. Není to jen o tom, že člověk 

nějak „zmáčkne kohoutek“ a ono to dělá „bum“. Střelba, jako každý sport, je ovlivňo-

vána spoustou faktorů. Ať už to jsou faktory střelce, kdy záleží, jak střelec spouští 

(mačká spoušť), dýchá před výstřelem, jakým způsobem míří, jak zbraň drží nebo 

v jakém postoji stojí. Nebo to mohou být i faktory vnější, jako je třeba počasí, čistota 

zbraně, jak se střelec o svůj nástroj stará, jak moc a jak dobře udržuje hlaveň.  

 

Je tu spousta dalších faktorů, které mohou výkon ve střelbě ovlivnit. Samozřejmě záleží 

na úrovni zvládnutí pohybového řetězce střelby (tasení, zapíchnutí, spouštění), počtu 

opakování daného drillu v tréninku a mnoho dalších faktorů ovlivňuje střelecký výkon 

v dynamické, či obranné střelbě. Jak praví lidové přísloví opakování je matka moudros-

ti, a tak to platí i ve střelbě. Drill je vlastně mnohokrát opakovaná část nějaké dovednos-

ti nebo celá dovednost – pohybový řetězec. Slovo drill se používá nejčastěji v anglicky 

mluvící terminologii, kde se výraz týká praktikování něčeho, nejčastěji vojenských cvi-

čení. (URL1) 

 

Tato práce se bude zaměřovat na střelecké polohy z důvodu, že střelecká poloha je 

hlavní „základnou“ střelecké pyramidy. Střelec musí zaujmout správnou, jistou polohu, 

aby mohl kvalitně a efektivně zasahovat svůj cíl. Konkrétně se tato práce bude tedy za-

měřovat na polohu vstoje, kde se budou porovnávat tři různé postoje. Prvním z nich je 

Izraelský postoj, druhým je Americký postoj a třetím je Kvalitní univerzální postoj, jak 

ho vyučují na kurzech Hard Task.  
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Dalším aspektem této práce jsou opakované výstřely. Jedná se v podstatě o několikaná-

sobné stisknutí spouště se záměrem mít co nejmenší grouping (ve střelbě se takto říká 

shluku několika zásahů v terči v jedné dané střelecké položce) (URL2). Podle groupingu 

(a obecně zásahů v terči) se dá určit, jakou střeleckou chybu cvičenec udělal a postupně 

pomocí tréninkového procesu na odstranění této chyby pracovat.  

 

Tato práce se svým tématem by mohla být přínosná a najít uplatnění v rámci rozvoje 

střelecké připravenosti ať už civilních střelců, tak i u ozbrojených složek České republi-

ky.  
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2 Současný stav bádání  

2.1 Obecné informace o střelectví  

2.1.1 Sportovní střelba 

V současné době se rozumí pod pojmem sportovní střelba pouze statická střelba na cíl. 

V této práci se tato terminologie zachová, a proto se zde bude rozlišovat mezi sportovní 

(statickou) a dynamickou střelbou. Požadavky na střelce jsou zde někdy rozdílné a ně-

kdy velmi podobné. Tyto rozdíly budou popsány v jednotlivých kapitolách.  

Sportovní střelba je druh sportovního odvětví, které zahrnuje vícero disciplín. V těchto 

disciplínách se střelec – sportovec – snaží svou palnou zbraní zasáhnout co nejpřesněji 

svůj cíl. Aby byl střelec úspěšný je rozhodující přesnost, ale v některých disciplínách je 

zde kombinace rychlosti a přesnosti. Některé disciplíny jsou zařazené do programu 

olympijských her. (URL3) 

Podle Brycha (2008, str. 5) patří sportovní střelba v České republice mezi nejúspěšnější 

sporty na mezinárodním poli. Je to jediný technický sport, který může nést přízvisko 

„olympijský“, protože od vzniku novodobých olympijských her v roce 1896, jsou na 

seznamu sportů.  

Dále Brych (2008, str. 7) sportovní střelbou rozumí střelbu z palných zbraní, a to pře-

devším těch disciplín, ve kterých se soutěží na olympijských hrách nebo na mistrovství 

světa a kontinentů, pořádaných mezinárodní federací sportovní střelby ISSF (Internati-

onal Shooting Sport Federation) a kontinentálními federacemi a konfederacemi. (…) 

V posledních letech se počet různých střeleckých soutěží a disciplín rozrostl o další, 

vycházející z jiných podmínek. Jedná se většinou o užitkovou podstatu střelby pro obra-

nu, policejní zásah nebo vycházející ze střelby lovecké. Při tom jsou používány častěji 

krátké zbraně (pistole nebo revolvery) a podmínky závodu jsou tomu přizpůsobeny. Pat-

ří sem Evropský policejní parkur, parkur IPSC (International Practical Shooting Con-

federation) nebo střelba na kovové siluety. Organizací těchto disciplín se nezabývá 

ISSF, existují mezinárodní organizace, které organizují mistrovství světa v těchto disci-

plínách. (…) Sportovní střelba, která je olympijských sportem od vzniku moderních 

olympijských her, má na rozdíl od nových disciplín velmi podrobná a přesná pravidla 

pro každou disciplínu. (Brych, 2008 s. 7) 
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Sportovní (statická) střelba jako součást olympijských her má v současné době (respek-

tive od roku 1996 do roku 2016) 7 disciplín:  

 10 metrů vzduchová pistole 

 10 metrů vzduchová puška 

 Double trap 

 25 metrů rychlopalná pistole 

 50 metrů libovolná malorážka 3 pozice 

 Skeet 

 Trap (URL4) 

 

2.1.2 Dynamická střelba 

Na druhou stranu dynamická střelba, respektive praktická střelba podle Brycha a Ja-

nouška (2018) je sport, který vznikl ve Spojených Státech Amerických po druhé světové 

válce. V roce 1947 stáli u jeho zrodu Jeff Cooper a Howland G. Taft. První závody nes-

ly název „Advanced military combat course“ (Pokročilý vojenský bojový kurz). V roce 

1963 založil J. Cooper „Jihozápadní bojovou pistolovou ligu“, později z názvu vypustil 

slovo „bojová“. Nové střelecké odvětví se rychle rozšířilo po celém světě. V roce 1976 

proběhla v Columbii ve státě Missouri konference, která položila základy mezinárodní 

organizace IPSC (The International Practical Shooting Confederation), která sdružuje 

jednotlivé národní organizace. Praktická střelba je výsledkem vývoje střelby 

z moderních palných zbraní a spojuje v sobě střelbu a pohyb. Základní filosofií praktic-

ké (střelby) charakterizují latinské pojmy Diligeta – Vis – Celeritas (přesnost – síla – 

rychlost), ve zkratce „DVC“. Prvky tohoto druhu střelby přejaly do svého výcviku i ar-

mádní a policejní složky.  

Oproti tomu podle Janouška (URL5) jsou soutěže připravovány tak, že navozují skuteč-

nou situaci, která může nastat a ve které může být zbraň použita. Situace se obměňují 

z důvodu, aby si střelec nevytvářel stereotypní řešení těchto situací. Soutěž dává mož-

nost volby střelci, aby si zvolil, jak danou situaci bude řešit, ovšem střelec si také musí 

uvědomit, že není hodnocen jen dle zásahů, ale také podle času. Podle pravidel se sou-

těže dělí na dvě části – veřejnou část, kdy střelec ví, co ho čeká a situace „tajné“ nebo 
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„částečně utajené“. V žádné ze situací není předepsaná střelcova poloha nebo postoj, ani 

není předepsané držení zbraně (například v případě krátkých palných zbraní možnost 

držet zbraň jednou rukou, či oběma). Terče jsou odlišné od pistolových disciplín 

v rámci ISSF. Používají se zde papírové terče (takzvaný bruselský terč) (Obrázek 1 – 

IPSC terč), nebo sklápěcí kovové (Obrázek 2 - Popper) a pohyblivé terče.  

Důležitým prvkem je zde přesnost zásahů, proto není vhodné mít rychlý čas na úkor 

přesných zásahů. Cílem střelce je mít co nejvíce zásahů v zóně Alfa, proto rychlost není 

tím nejdůležitějším v praktické střelbě. Nelze zde střílet instinktivně, nebo zcela náhod-

ně. Rychlost střelby úzce souvisí s přesností zásahů. Každý opakovaný výstřel (dvoj-

střel, trojstřel…) je potřeba trénovat, aby mezi nimi měl střelec určitý rytmus, který si 

určuje sám, kdy mu svalové napětí v rukou dovolí po výstřelu a zpětném rázu znovu 

zacílit a opakovaně spouštět. Tyto činnosti je nutno trénovat nejen s „ostrou“ municí, 

ale i „suchým“ tréninkem, kdy střelec provádí tutéž činnost, jako kdyby měl „ostré“ 

náboje, jen nevyjde výstřel (spouští s prázdnou komorou, nebo má tzv. školní náboje). 

(Brych a Janoušek, 2018). 

Mezi disciplíny praktické střelby patří 3 části:  

 střelba z pistole a revolveru (krátké palné zbraně), 

 střelba z dlouhých kulových zbraní, 

 střelba z brokových zbraní. 

Soutěže jsou taktéž testem kvality zpracování zbraní, které se dělí podle výkonu a ráže. 

U krátkých palných zbraní je předepsaná ráže minimálně 9mm. Podle Brycha a Janouš-

ka (2018, s. 119) jsou pro střelivo vyhodnocovány dvě kategorie podle výkonu – „Ma-

jor“ a „Minor“. Zápalné a průbojné střely nejsou povoleny. Faktor výkonu se vypočítá-

vá podle vzorce:   

F=
𝐺.𝑣

1000
,  

kde F je faktor výkonu, G je hmotnost střely v grainech (1 grain = 0,064 gramu), v je 

úsťová rychlost střely ve stopách za sekundu (1 stopa = 0,3048 metru).  

Pro kategorii Major je F větší než 175, pro kategorii Minor je v rozmezí 125-175. 

Evropský policejní parkur je disciplína, která je známa taktéž pod názvem Parkur FBI, 

což poukazuje na místo jejího vzniku (u policejních vyšetřovacích složek FBI v USA). 
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Rozdíly oproti IPSC jsou, že podmínky soutěže jsou před započetím střelby definovány 

a závodník může dané jednotlivé fáze z dlouhodobého hlediska trénovat. Střílí se zde 

revolverem nebo pistolí na papírový terč (Obrázek 3 – Terč Policejní parkur) a způsob 

hodnocení se od sebe příliš neliší. Tato střelecká disciplína se mnohem více podobá 

tradičním pistolovým disciplínám, a proto si vydobyla své místo v klubech Českého 

střeleckého svazu i v klubech police a armády. Od roku 1995 pořádá Český střelecký 

svaz v této střelecké disciplíně mistrovství republiky.  

Opět jsou zde jasně stanovená pravidla, že střelec může střílet z pistole s minimální ráží 

7,62 mm s dvojčinnou spouští (DA - Double Action), která nesmí mít kompenzátor 

zpětného rázu anebo revolverem s minimální ráží 7,62 mm a délkou hlavně maximálně 

101 mm (4 palce). Povolená jsou pouze otevřená mířidla, odpor spouště musí být mini-

málně 1,36 kg (3 libry). Výbornou zbraní pro tuto disciplínu je pistole České Zbrojovky 

ČZ 75 s ráží 9mm. (Obrázek 4 – Krátká zbraň ČZ 75).  

Celý závod se skládá ze sedmi částí a každý závodník střílí do jednoho terče popořadě 

ze vzdáleností 7 metrů, 35 metrů, 30 metrů, 25 metrů, 20 metrů, 15 metrů, 10 metrů 

s předepsaným držením zbraně (jednoruč, či obouruč) a v předepsaných polohách (vsto-

je, vleže, vsedě, zpoza krytu a vkleče). Pro každou část této disciplíny je stanoven časo-

vý limit a počet výstřelů. Celkový čas nepřesáhne 5 minut a 30 vteřin a střelec může 

vystřelit celkem až 50 nábojů. Střílí se dle určených povelů, každý střelec má svého 

časoměřiče. Součty bodů ze všech částí dávají celkový výsledek, a tedy je možno do-

sáhnout maximálně 250 bodů, kdy nejlepší závodníci dosahují výkonů nad 240 bodů. 

(Brych a Janoušek, 2018) 

Další částí dynamické střelby je relativně nově vzniklá Lidová obranná střelba (LOS). 

Tento druh střelby vznikl poměrně nedávno jako nové české odvětví praktické dyna-

mické střelby IPSC založené v roce 2005 Sdružením na ochranu práv majitelů zbraní 

(LEX). První mistrovství České republiky se konalo v květnu 2017. (URL6) 

Tato disciplína si, mimo klasické střelecké užívání si, klade za cíl prohloubit střelecko-

taktické dovednosti a vštípit bezpečné ovládání palné zbraně ve stresových situacích, 

kterou jsou právě na závodech a v trénincích modelovány (URL7). 
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2.1.3 Bezpečnost při střelbě 

Vzhledem k tomu, že sportovci a střelci zachází s reálnými palnými zbraněmi, je nutné 

dodržovat na i mimo střelnici velmi přísné bezpečnostní pokyny. Alfa a omega jsou tato 

čtyři pravidla: 

A. Vždy zacházej s každou zbraní jako by byla nabitá – to znamená: chovej se ke 

zbrani s respektem, je to pořád zbraň, nástroj, který může ve chvíli způsobit smr-

telné poranění,  

B. nemiř zbraní na nic ani nikoho, co/koho nechceš střelit – opět, pokud to není cíl, 

který chceš zastřelit, nemiř na něj, zbraň je nástroj a nástroj může selhat, 

C. drž prst mimo spoušť, dokud jsi nenamířil na cíl - pokud nejsi rozhodnutý střílet, 

není důvod držet prst na spoušti, akorát to nevhodnou manipulací může způsobit 

škodu na zdraví nebo majetku,  

D. znej svůj cíl, a co se za ním nachází – toto pravidlo je z důvodu například použití 

palné zbraně policií nebo armádou mezi civilisty, je potřeba znát svůj cíl (terč, 

nepřítel) a co se nachází za ním, protože to pak může způsobit tzv. collateral 

damange (vedlejší škody na necílených objektech). 

 

Dále budou následovat pravidla podle Brycha (2008), která se týkají hlavně sportovní 

střelby a bezpečné manipulace na střelnici.  

1. Zbraň se mimo střelecké stanoviště nosí v pouzdru, na střelnici puška 

s otevřeným závěrem, ústí nahoru, pistole ústím hlavně směrem dolů k zemi. 

Zbraň je zásadně nenabitá. 

2. Střelba z malorážových nebo velkorážových zbraní se může provádět pouze na 

schválených střelnicích. Střelba ze vzduchovky může být uskutečněna pouze 

tak, aby nemohl být někdo poraněn ani odraženou střelu do vzdálenosti 250 me-

trů. V místnosti musí být spolehlivý lapač broků.  

3. Zbraň se po vyjmutí z pouzdra zkontroluje, zda je vybitá a v hlavni nejsou žádné 

nečistoty. Kontrola se musí provádět tak, aby případný náhodný výstřel nikoho 

neohrozil.  
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4. Manipulace se zbraní mohou začátečníci provádět pouze pod dohledem trenéra 

nebo rozhodčího.  

5. Nabíjení zbraně se provádí pouze na střeleckém stanovišti, po zaujetí polohy ke 

střelbě, po povelu trenéra nebo rozhodčího.  

6. Na střelnici se střílí pouze do terčů.  

7. Odkládat je možné nenabité zbraně se závěrem v zadní poloze (pušky), opako-

vací pistole s vytaženým zásobníkem. Hlaveň každé zbraně musí směřovat do 

prostoru terčů nebo do prostoru, kde by náhodný výstřel nemohl nikomu ublížit. 

Cizí zbraně zásadně nebereme do ruky.  

8. Na střelecké stanoviště je povolen vstup pouze střelci a za určitých podmínek 

rozhodčímu. Při výcviku může být u střelce instruktor nebo trenér.  

9. Při přerušení střelby (výměna terčů, úpravy) je potřeba zbraň vybít a položit. Za-

stavení střelby se provádí obvykle povelem řídícího střelby. 

10. Zbraně se čistí zásadně jen na vyhrazených místech, po kontrole, že nejsou nabi-

té. 

11. Ke zbraním je nutné se chovat vždy s respektem, jako by byly nabité, ale nikoliv 

se strachem nebo obavou. 

12. Nikdy na nikoho nemířit ani nenabitou zbraní. 

 

2.1.4 Nová pravidla střelby  

Tato metodika byla vyvinuta Američanem Chrisem Sajnogem – bývalým členem speci-

ální jednotky Navy SEALs. Chris si uvědomil, že poté co skončil svou kariéru jako in-

struktor střelby u speciálních jednotek Námořnictva Spojených Států Amerických, když 

začal vyučovat střelbu civilisty a případně externě policejní a vojenské složky, že lidé 

nemají neomezené množství střeliva a času, jako měl Chris k dispozici u speciálních 

složek pro svůj vlastní trénink nebo i pro výcvik ostatních, když působil jako instruktor, 

a proto se musel znovu zamyslet nad celou koncepcí motorického učení.  

Další čtyři roky studoval nejlepší sportovce, hudebníky klasické hudby, nebo dokonce i 

hráče šachů. Studoval to, jakým způsobem trénují a jak se učí. Dále Chris studoval neu-

rovědy, jak funguje mozek, když se učí novou dovednost. A v poslední řadě se zaměřil 



18 
 

na nejnovější poznatky ohledně vyučování. Tyto poznatky spojil a vytvořil sedm kroků, 

které nazval Nová pravidla střelby. Chris tvrdí, že jeho systém je natolik důležitý, bez 

ohledu na to, jestli se chcete pouze bránit sebe a rodinu palnou zbraní, nebo pokud jde o 

soutěžního střelce, či lovce. Dále tvrdí, že Nová pravidla střelby vám ušetří čas, peníze 

a frustraci. (URL8) 

1. Pravidlo – Mindset: Nastavení mysli – Chris tvrdí, že střelec-nováček musí přemýš-

let nad střelbou jako nad novým programem, který se chcete naučit. Přirovnává mo-

zek ke starému počítači, který je pomalý a má v sobě viry. I přes to ale Chris tvrdí, 

že máme nový program (úspěšnou střelbu) nainstalovat do svého mozku, protože 

jakmile ho jednou nainstalujeme, tak ten nový program pojede bez ohledu na coko-

liv. Doporučuje, aby si střelec vyčistil mozek od starých střeleckých návyků pomocí 

meditace, vizualizace  a pozitivního myšlení.  

2. Pravidlo – Planning: Plánování – Představme si, že chcete vyrazit na dovolenou a 

nechcete plýtvat palivem a časem. Zde pokládá Chris otázku: Naplánovali byste si 

cestu nebo byste prostě jen vyrazili a nějak se pokusili do cílové destinace dostat? A 

proto je důležité plánování. Při učení se střelbě je plánování kriticky důležité pro 

dosahování výsledků rychle. Váš tréninkový plán je vaše GPS navigace, pomůže 

vám najít informace, ukáže vám, kde jste, a dostane vás do cílové destinace. Záro-

veň dodává, že to není jen o tom si naplánovat trénink na papíru, ale že skutečně se 

musíte pohnout směrem ke svému cíli – něco fyzicky udělat – trénovat.  

3. Pravidlo – Physics: Fyzika – Zákony fyziky fungují všude na světě, nezáleží na tom, 

jestli jde o naše dýchání nebo o to, jak funguje palná zbraň. Každá energie akce, má 

reakci o stejné síle opačným směrem. Vědění tohoto fyzikálního zákonu dokáže na-

pomoci při ovládání a zvládání zpětného rázu zbraně a dokonce může být i zpětný 

ráz využit pro přesné zasahování cíle. Na druhou stranu to není jen o tom okopírovat 

metodiku slavných střelců a být úspěšný. Každému sednout jiné metody, jiný postoj, 

jiný úchop… A proto existuje tolik možných metodik a způsobů – každý je jiný a 

každému vyhovuje něco jiného. To CO ovlivňuje úspěch je tvrdá práce, která dost 

často předčí „vrozené talenty“.  

4. Pravidlo – Focus: Zaměření – Učení se střelbě není složité, pokud víte, na co se má-

te soustředit. Mnoho střelců nejen že neví, na co se mají soustředit, ale hlavně jak se 

mají soustředit. Kromě tréninkových metod, pokud se bude řešit pouze střelba sa-
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motná, je důležité se soustředit na přední mířidlo (mušku). Ostatní má být rozmazá-

no (bude popsáno níže v kapitole Míření). Chris dále tvrdí, že čím lépe se budeme 

soustředit, tím méně se následně budeme muset snažit zaostřovat oko na mušku. Při-

rovnává toto ke Slunci. Slunce stále vysílá energii k Zemi. Ohřívá Zemi. Pokud ale 

usměrníme zaměření této energie třeba lupou, může vzniknout požár.  

5. Pravidlo – Conditioned response training: Trénink za stálých podmínek - Pokud se 

chcete naučit jakoukoliv dovednost, je důležité rozkouskovat si novou dovednost na 

co nejmenší kousky a ty trénovat vždy jeden naráz. Následně tyto naučené dílčí do-

vednosti spojit dohromady jako puzzle, tvrdí Chris. Vzápětí ale dodává, že je důleži-

té se učit bez stresu, čímž míní učit se v bezpečí domova a ne na střelnici. Přirovná-

vá to k profesionálním sportovcům – nehrají rovnou celou herní jednotku, ale opa-

kují stále dokola herní činnosti jednotlivce, které potom využijí ve hře. Proto odka-

zuje na střelce, kteří používají suchý trénink jako drill pro nácvik. Dále Chris vy-

světluje pojem suchého tréninku, kdy popisuje, že suchá trénink je vlastně vše ostat-

ní do chvíle, než vystřelí „ostrý“ náboj. Mluví o síle stisku, zlepšování zacílení, uče-

ní se, jak se soustředit, meditaci.  

6. Pravidlo – Deliberate practice: Úmyslné trénování – Toto pravidlo Chris Sajnog 

uvádí slovy, že spousta lidí má dojem, že počet opakování je klíč k osvojení si jaké-

koliv dovednosti, naopak jiní tvrdí, že se má trénovat pouze správě (zdařené poku-

sy). Chris tyto obě myšlenky spojuje a mluví o tom, že střelec se má zaměřovat na 

specifické jednotlivé dílčí kroky tréninku pro zdokonalení a ne jen bezvýznamné 

počty opakování. Zde dává přirovnání pro psaní na stroji. Když se chci učit psát 

rychle na stroji, tak se musím učit psát na stroji rychle a ne psát více na stroji. Pokud 

nám jde o rychlost, potřebujeme trénovat a procvičovat rychlost. Takže pokud se 

chce střelec učit, tak se musí učit střílet a ne jen jít na střelnici a ztrácet spoustu mu-

nice pouhým střílením.  

7. Pravidlo – Constant Feedback: Neustálá zpětná vazba – Tuto část uvádí Chris jako 

jednu z nejdůležitějších, protože podle něj horší než netrénovat je trénovat špatně, 

protože když cvičíme nějakou dovednost, učíme naše tělo daný pohyb vykonat po-

každé přesně stejně. Takže pokud to děláme špatně, není možnost se zlepšovat a 

vlastně ve finále se zhoršujete. Protože spousta nových střelců postupuje následov-

ně: koupí si zbraň, koupí si náboje, jdou na střelnici a začnou střílet. Bez toho, aby 

věděli, jak správně stát, jak držet zbraň, jak se soustředit na výkon, takže poprvé, 
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když zbraň vystřelí a udělá hlasitý zvuk, tak nový střelec většinou ránu strhne, nebo 

při dalších ranách předvídá zpětný ráz, nebo mu vyskočí zbraň z ruky. A přesně tyto 

akce se novému střelci zaryjí do nervové dráhy a pak se snaží dlouhou dobu napra-

vit něco, co tam vůbec nemuselo být. (Sajnog, 2015) 

 

2.2 Střelecká pyramida a základní pojmy 

Střelecká pyramida (Obrázek 5 – Střelecká pyramida) je pojem, který vystihuje základní 

střelecké dovednosti. Jedná se o postoj, úchop, míření, dýchání, spouštění a odhled. 

Tyto hlavní součásti výkonu střelce ovlivňují přesnost zásahů v terči. V této části bude 

popsána střelecká pyramida převážně „z pohledu“ střelce s krátkou palnou zbraní 

z důvodu, protože se tato práce věnuje právě střelbě z krátké palné zbraně. Nicméně zde 

budou i vsuvky pro dlouhou palnou zbraň pro lepší představu jednotlivých dovedností.  

 

2.2.1 Postoj 

Postojem se rozumí poloha střelce, při které je schopen efektivně střílet a zároveň zasa-

hovat svůj cíl. U postoje je důležitá střelcova stabilita, opora zbraně a v poslední řadě 

možnost dalšího manévrování (pokud se jedná o dynamickou střelbu).  

Poloha vleže 

Poloh vleže je v dynamické střelbě hned několik. Jedná se například o leh na břiše, na 

zádech, na pravém boku, na levém boku, plus varianty za překážkou. V následujících 

řádcích budou tyto polohy popsány.  

Leh na břiše je využíván jako nejstabilnější poloha při střelbě z dlouhé palné zbraně a 

je jedno, zda střelec střílí malorážnou loveckou či sportovní puškou (.22lr) nebo odstře-

lovací puškou 12,7mm (.50cal). Při této poloze tedy střelec leží na břiše silnou ruku má 

na pažbičce a v případě odhodlání ke střelbě prst na spoušti, slabou rukou buď drží 

zbraň za předpažbí, nebo si slabou rukou podkládá pažbu pro lepší stabilitu střelby. 

Trup a silnou nohu má střelec v ose hlavně a slabou nohou se „vyvažuje“ tím, že ji uno-

ží.  

Leh na zádech je spíše taková nouzová poloha, kdy střelec například o něco zakopne, 

spadne a musí reagovat na vzniklou situaci. V této poloze se jedná spíš o taktickou a 

obrannou střelbu než o sportovní. Střelec se nachází v lehu pokrčmo, kdy dlouhou či 
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krátkou palnou zbraň má mezi roznoženými koleny. Nohy má roznožené jednak kvůli 

stabilitě, jednak kvůli tomu, aby si neprostřelil nohy, které jsou v bezprostřední blízkosti 

výstřelu.  

Poloha lehu na boku má také svá specifika, která budou níže popsána.  

V případě, že je střelec pravák (tedy jeho silná – střelecká ruka – je pravá) může střelec 

ležet buď na silném boku (pravém) nebo na slabém boku (levém).  

Pokud střelec leží na silné straně, palnou zbraň má klasicky v úrovni očí před sebou, jak 

již bylo výše popsáno. Tělo má v pravém úhlu vůči hlavni palné zbraně. Trup a spodní 

(silnou nohu) má střelec v jedné rovině (kolmo na hlaveň palné zbraně), horní (slabou 

nohu) má střelec přednoženou pokrčmo poníž s tím, že se noha stabilizuje střelcovu 

polohu díky opíraní se o koleno, holeň a vnitřní část chodidla (boty).  

Pokud leží střelec na slabé straně, poloha je stejná jako v lehu na silné straně s rozdílem, 

že vše je zrcadlově obrácené, tedy tělo v pravém úhlu ke zbrani, trup a spodní (slabá 

noha) kolmo na hlaveň (palnou zbraň) a silná noha je přednožená pokrčmo poníž, opíra-

jíce se o zem stabilizuje střeleckou polohu. Tato poloha je v tuto chvíli horší pro střelce, 

pokud potřebuje řešit závadu, protože je nalehnutý právě na slabou ruku, kterou se zá-

vady většinou řeší.  

Polohy vkleče 

Polohy v kleče dělíme na tři různé kleky. Klek nízký, klek vysoký a klek na obou kole-

nou. Všechny mají své výhody i nevýhody, které zde budou popsány.  

Vysoký klek se používá nejčastěji při střelbě za překážkou, či při manévrování a stře-

lecko-taktickém námětu. Tato poloha umožňuje relativně rychlé zvednutí se a manévro-

vání jedince. Ovšem z této polohy není střelec natolik stabilní, aby měl přesné zásahy 

jako třeba v poloze nízkého kleku. Je to dáno tím, že střelec nemá opřenou slabou ruku, 

tudíž podpírá celou váhu dlouhé palné zbraně (v případě pušky), u krátké palné zbraně 

je to prakticky jedno.  

Střelec při této poloze klečí na silné noze (případně na noze, na jejíž stranu chce vyku-

kovat zpoza krytu, či překážky), koleno je v ose střelby, špičku má opřenou o podložku 

nebo může špičkou směřovat za sebe. Slabou nohu má chodidlem opírající se o zem, 

v koleni pokrčenou. Nohy má rozkročené na úroveň ramen. Střelec má napřímený trup.  
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Nízký klek se využívá taktéž při střelecko-taktickém námětu a při situacích, které mo-

hou vzniknout v boji, či při střelecké situaci, nicméně zde střelec je o něco níž, což je 

výhodnější pro možnosti krytu a skrytu. Do nižší polohy se střelec dostává tak, že si 

sedne na patu spodní - klečící nohy. Střelec zpravidla sedí na silné noze a slabou nohu 

používá jako oporu pro slabou ruku (v případě dlouhé palné zbraně). Zde si musí střelec 

dát pozor, aby správně opíral loket o koleno. Zde vždy musí jít tvrdé na měkké, tudíž 

buď loket nad koleno (loket „zapíchnout“ do quadricepsu) nebo koleno za loket (opřít 

tricepsu o čéšku). Střelec se v této poloze jakoby schoulí do malého kompaktního balíku 

a to dává střelci výrazně vyšší přesnost při střelbě.  

Klek na obou nohách je vhodný, pokud máme úzkou překážku, či úzký kryt, který nám 

nedovoluje se dostat do nízkého kleku. V této poloze, jak už název napovídá, střelec 

klečí na obou kolenou a pohybem v kyčelním kloubu se buď zvedá, či snižuje, případně 

se vyklání zpoza překážky.  

Poloha vstoje 

V této práci se porovnávají tři různé polohy polohy vstoje, které budou níže popsány.  

První polohou je takzvaný Izraelský způsob (Obrázek 6.1, 6.2, 6.3 – Poloha Izraelský 

způsob), který svou stabilitu odvozuje od hlubokého podřepu. Chodidla směřují vpřed, 

jsou na stejné úrovni, rozkročená na šíři ramen. Kolena má výrazně pokrčena (hlubší 

podřep), váhu má střelec částečně na patách. Trup má rovný bez předklánění. Střelec je 

zde čelem k terči, stejným směrem má i hruď (kde může být například keramický nebo 

ocelový balistický plát).  Viz níže v této kapitole. 

Druhá poloha je nazvána americkým způsobem postoje (Obrázek 7.1, 7.2, 7.3 – Poloha 

Americký způsob). Jedná se o polohu, kde střelec má špičky směřující dopředu, na stej-

né úrovni, na šíři ramen. Dále střelec má lehce pokrčená kolena (kvůli stabilitě a odporu 

proti zpětnému rázu opakovaných výstřelů) a je lehce předkloněn (taktéž pro lepší ab-

sorpci zpětného rázu). Střelcovy nohy tvoří pomyslné písmeno A. Střelcovo těžiště je 

lehce vpředu, opět právě kvůli zpětnému rázu.  

Třetí poloha je pojmenována jako Kvalitní univerzální postoj (Obrázek 8.1, 8.2, 8.3 – 

Poloha Kvalitní univerzální postoj), jak je popsán instruktory střelby a taktiky společ-

nosti Hard Task s.r.o. Při tomto kvalitním univerzálním postoji střelcova chodidla smě-

řují vpřed. Nohy jsou rozkročeny na šíři ramen plus jednu šířku stopy do strany a špička 

zadní nohy je na úrovni paty přední nohy (dle laterality střelce – pro praváka je levá 
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noha vpředu, pro leváka je pravá noha vpředu). Kolena jsou lehce pokrčena (v lehkém 

podřepu) a trup lehce nahnutý vpřed kvůli zpětnému rázu zbraně. Poloha je popisována 

jako univerzální postoj z důvodu, že v této poloze může střelec střílet jak z krátké palné 

zbraně, tak i z dlouhé palné zbraně, nebo se v této poloze může bránit fyzickému útoku, 

či může z této polohy vyběhnout vpřed, do stran. Této poloze je vcelku jedno, jaká je 

situace, prostě umožňuje jakoukoliv možnost útoku či obrany. (URL9)  

V této poloze, pro dynamickou, či obrannou střelbu to není jednoduché přesně určit, co 

je správně a co špatně. Přesná definice tohoto postoje se liší vždy podle tělesné stavby, 

zkušeností a preferencí střelce. Podle G. z Project Gecko (URL10) je velmi důležité u 

polohy zaujmout několik konkrétních bodů. Postoj musí být stabilní – tak aby střelce 

nevyvedl z rovnováhy zpětný ráz zbraně. Dále při poloze vstoje musí být zajištěna ná-

sledná stabilita, protože jak se píše v daném článku mobilita/pohyb se rovná přežití (v 

bojových podmínkách). Dále zde zmiňují, že v postoji je důležitá postura těla, která 

umožní střelci všeobecné možnosti pohybu různých částí těla.  

Dále ještě Charvát (URL 11) dodává, že je důležité vždy zaujmout široký postoj 

s širokou základnou a předozadní stabilitou. 

Pokud bude mít střelec postoj, jako je popsáno výše u „kvalitního univerzálního posto-

je“, bude střelec schopen reagovat na někdy složité střelecké situace (více cílů, pohybli-

vost, stabilita…). Dále střelec může být proaktivní – nejčastěji pokud je střelec 

v bojovém postoji, tak to má nějaký důvod, většinou nějaká hrozba, kde je potřeba „na-

stavit“ balistický plát čelem k hrozbě.  

Dále zde zdůrazňují, že je důležité, aby bylo ve svalech dolních končetin určité napětí 

(díky podřepu), protože toto svalové napětí podle autorů z Projectu Gecko vede ke sta-

bilnější poloze.  

 

2.2.2 Úchop 

Úchop zbraně vychází z uchopení palné zbraně silnou rukou (vycházejme z toho, že 

většina střelců jsou praváci). Je pro nás důležité, když si představíme, osu ruky prodlu-

žuje osa hlavně. Z toho vyplývá, že si zbraň zasadíme do „podkovy“ či „véčka“ mezi 

palcem a ukazovákem tak, aby osa hlavně prodlužovala osu ruky. A můžeme si předsta-

vit, že si ukazovákem, který máme podél těla, či rámu zbraně, ukazujeme do stejného 

směru jako je osa hlavně. Zbraň je v ruce co nejhlouběji, a to z důvodu, že pokud nebu-
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dete mít úchop vysoko, bude se zbraň při střelbě chovat neklidně a bude se takzvaně 

vyvracet. Čím výš bude dlaň na zbrani, tím lépe může střelec ovládat zpětný ráz a zdvih 

palné zbraně.  

Prsty ruky objímají pažbičku zbraně úplně přirozeně. Palec silné ruky je zatím volný a 

bude popsán níže u popisu úchopu slabou rukou. Ukazovák je podél rámu zbraně. (Ob-

rázek 9 – Úchop jednou rukou) 

Slabou rukou se snažíme patkou dlaně „vyplnit“ volný prostor na pažbičce mezi prsty a 

dlaní silné ruky. Palec slabé ruky ukazuje dopředu a opírá se o rám zbraně někde nad 

lučíkem. Ukazovák se opírá zespodu o lučík zbraně a zbylé prsty se položí do meziprstí 

silné ruky. Palec silné ruky je volně položený na palcovém valu slabé ruky. (Obrázek 10 

– Úchop oběma rukama) 

Zbraň nemačkáme a netlačíme příliš silně, na druhou stranu ji zase nedržíme úplně le-

dabyle, aby nevyskakovala z ruky při výstřelu. Síla úchopu zbraně by se dala přirovnat 

přátelskému stisknutí ruky při podání ruky příteli (není to souboj „kdo je silnější“, ani 

„leklá ryba“).  

Ruce jsou v loktech propnuté, lokty mírně vtočené do středu.  

Ani jeden z palců by se neměl opírat o záchyt závěru, protože to může způsobit hned 

dva problémy:  

A. závěr nezůstane zachycen v zadní poloze po vystřelení posledního náboje 

v zásobníku (střelec neví, co má za závadu na zbrani a ztrácí tím čas, když vystřelí 

naprázdno), 

B. závěr se může zachytit v zadní poloze nechtěně při průběhu střelby, což opět střelci 

bere čas při řešení dané střelecké situace. (URL12) 

 

2.2.3 Míření  

Pokud střelec nebude zvládat střelbu mířenou (na přesnost), nemá smysl, aby se snažil 

střílet rychle. Bylo by to zbytečné plýtvání střelivem.  

Přesnost střelby může střelec ovlivnit mířením a spouštěním (bude vysvětleno níže). Na 

standartní pistoli (krátké palné zbrani) jsou otevřená pevná mířidla.  
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Zde je důležité si uvědomit, že je potřeba vyrovnat mířidla ve vertikální i horizontální 

ose. Mušku „posadíme“ na záměrný bod, či cíl, který chceme zasáhnout. Muška (přední 

mířidlo) jde do výřezu hledí (zadní mířidlo). Mezi muškou a hledím musí střelec vidět 

stejná světélka a horní hrana mířidel musí být taktéž zarovnaná se záměrným bodem.  

Prostým ukázáním si ukazovákem silné ruky (doposud opřený podél rámu zbraně) na cíl 

zamíříme na cíl, srovnáte obrazec mířidel na cíli.  

Při míření je ovšem důležité, na co naše oko soustředíme, kam dáme ohnisko svého 

zraku. (Obrázek 11.1 a 11.2 – Focus a Looking) Při střelbě se zbraní s otevřenými míři-

dly je potřeba svůj zrak zaměřit na přední mířidlo – mušku. Ostatní může (a bude) roz-

mazané. Zároveň ale musí být muška perfektně vystředěná ať už vertikálně, tak i hori-

zontálně. (URL13)  

 

2.2.4 Spouštění  

Spouštění je vlastně takovým logickým navázáním na míření. Pokud má střelec zamíře-

no, chce vystřelit. Nicméně to není zase tak jednoduché a má to svá pravidla.  

Při střelbě z kulových zbraní se zpravidla spouští posledním článkem ukazováku silné 

ruky, a to jeho střední částí.  

Střelec mírným namáčknutím získá kontrolu nad odporem spouště. V průběhu namač-

kávání střelec dorovná obrazec mířidel na cíli - záměrném bodu a zvyšuje tlak na spouš-

ti. Důležité je nezrychlovat a jen pomalu přemáhat odpor spouště. Přemáhat spoušť tak 

dlouho, dokud nedojde k „propadu“ spouště a k výstřelu. Po výstřelu je důležité nechat 

prst stisknutý na spoušti a následně  vyresetovat spoušť (popsáno níže u 2.2.8 Double 

tap). Po tomto jednom výstřelu, vyresetování spouště dá střelec prst ze spouště a stahuje 

zbraň do pohotovostní polohy a v případě potřeby se střelec připraví na další výstřel.  

Důležité je ještě upozornit, že se každému střelci třesou ruce. Třesou se všem. Na to ale 

vůbec nemá smysl myslet a zaměřovat se, důležité je se snažit pouze srovnávat mířidla 

na záměrném bodu a spouštět kvalitně (nezrychlit v závěru spuštění). Pokud se střelec 

bude snažit stisknutí urychlit během míření (třeba když má perfektně zamířeno), velice 

pravděpodobně dojde k tomu, že střelec ránu strhne a zasáhne nepřesně. A to se stane ne 

v důsledku třesu rukou, ale v důsledku příliš rychlého stisknutí spouště.  
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2.2.5 Dýchání  

Dýchání je pro přesnost mířené střelby velmi důležité, naopak u dynamické střelby není 

dýchání tak markantním činitelem výkonu. Bude zde níže popsáno dýchání pro mířenou 

střelbu.  

Proces spouštění při kontrolování dechu je následující: Zbraň uchopíme, když jsme při-

praveni, ukázáním na cíl (ukazovákem, který máme podél rámu/těla zbraně) zaujmeme 

pozici, prst pokládáme na spoušť a v tento moment dochází k poslednímu nádechu a 

výdechu. Ve výdechu zadržíme dech (přibližně ve 2/3 výdechu). V zadrženém dechu 

zvyšuje střelec tlak na spoušti – velmi pomalu a precizně – dokud se spoušť nepropadne 

a zbraň nevystřelí.  

Když střelec zadrží dech, tělo se ustálí a může se koncentrovat na dokončení spuštění 

(URL14). 

Podle Brycha (2008) musí střelec během doby, kdy nemíří, dýchat zcela přirozeně, 

normální klidovou frekvencí a hloubkou. Zadržovat dech pouze na nezbytně dlouhou 

dobu při spouštění. Tato apnoe trvá něco okolo 10-20 sekund a neměla by střelci dělat 

potíže. Při mnohonásobném opakování a zadržováním dechu po delší dobu se zvyšuje 

únava a může se snižovat výkon.  

 

2.2.6  Odhled 

Podle Brycha (1982) je odhled dovednost určit umístění zásahu na terči podle obrazu 

mířidel proti terči ve chvíli výstřelu. Dále je důkazem, že je střelec schopný správně 

vyhodnocovat chyba, kterých se dopustil. Když střelec porovnává odhled a skutečný 

zásah (jak jej pozoruje v dalekohledu), dává to představu o nastřelení zbraně. Tato do-

vednost není otázka naučit se to hnedka, vezme to spoustu času, zkušeností a vystřele-

ných ran. Pokud střelec i po plánovitém tréninku není schopen určit odhledem, kam mu 

padají zásahy na terči, měl by se trenér zaměřit na střelcovu koncentraci na mířidla, 

konkrétně na mušku (přední mířidlo).  
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2.2.7 Suchý trénink  

Suchý trénink, neboli „sušení“ je dalším důležitým prvkem nácviku střelby. Nejčastěji 

se „sušení“ spojuje s nácvikem spouštění. Je to proto, že spouštění je nejpreciznější sou-

část celé dynamické střelby. Klíčem k úspěchu ve střelbě je, jako v jiných sportech, 

trénink. Trénink u sportovce určuje rychlost a stupeň zlepšování. Ve střelbě si střelci 

nemohou většinou dovolit trávit mnoho času na střelnici a zároveň vystřílet během tré-

ninku stovky nábojů, protože jsou munice a pronájem často nákladné. Proto se zavedl 

suchý trénink. Je to metoda, kdy střelec udělá všechny úkony spojené s výstřelem, ale 

následně vystřelí (spustí) naprázdno. Střelba na sucho je tím nejhlavnějším tréninkovým 

nástrojem. V suchém tréninku neexistuje zpětný ráz, aby zakryl střelcovy chyby, což 

mu je dovolí rozpoznat a následně je i opravit. (URL15) 

Dle amerického armádního instruktora střelby Keitha Sandersona (URL16) se suchý 

trénink skládá ze čtyř částí.  

 Udržování pistole v záměrném bodě – toto cvičení pomáhá vytvořit postoj a 

úchop pistol, což jsou velmi důležité faktory pro střelbu z pistole. 

 Spouštění bez zrakové kontroly – ovládání spouště musí být opravdu plynulé a 

musí být naprosto nezávislé na míření a vnímání záměrného obrazu.  

 Suchá střelba na prázdný terč – učí střelce soustředit se na mířidla, udržet je 

pevně srovnaná a ujistit se, že zmáčknutí spouště nevyvolá pohyb mušky.  

 Redukovaný terč – pokud nemohu střílet na střelnici a nemám k dispozici „su-

šit“ na určitou vzdálenost, mohu využít redukovaný, zmenšený terč pro trénink.  

Na závěr dodává, že s uvedeným druhem tréninku může střelec dosáhnout trénovanosti 

a to co do objemu i do kvality.  

 

2.2.8 Double tap  

Pojmem double tap, neboli dvojstřel se dnes rozumí technika, kdy jsou vystřeleny dvě 

rány rychle a přesně, aby zneschopnili protivníka. Tento taktický prvek se používá dod-

nes střelci, policejními taktickými týmy, protiteroristickými jednotkami a členy dalších 

speciálních složek.  
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Rychle a přesně znamená, že rány jdou hned po sobě s minimálním zdržením (někdy i 

méně než 0,2s u zkušených střelců) a přesně znamená, že střelec spustí ve chvíli, kdy 

znovuzíská tzn. sight picture – obrazu mířidel, pro správné zamíření na cíl. 

Cílem této techniky je dodat cíli dvojici zásahů, které mají například zastavovací úči-

nek. Tato technika se se vyučuje od třicátých let minulého století, kdy britští policisté 

sloužící v Shanghaji museli překonávat obtíže s limity, které jim dávalo celoplášťové 

střelivo (FMJ), které nedodávalo dostatečnou energii protivníkovi, aby ho zastavilo 

v pohybu. Proto museli zde policisté střílet double tap, nebo mohli lépe zasahovat (jed-

nou ranou), či doručit více energie protivníkovi formou několika dalších výstřelů.  

Tato technika doubletapu, kdy je první rána vystřelena, střelec znovuobnoví obraz míři-

del a vystřelí druhou ránu, může být cvičena tím, že bude střelec v tréninku střílet dvoj-

střely, zatímco si vezme čas na to mezi výstřely znovuobnovit obraz mířidel. Postupem 

času a tréninku se čas mezi výstřely bude zkracovat, dokud střelec nebude střílet tyto 

dva výstřely hned za sebou.  

Důležitou součástí double tapu je fakt, že střelec nedává prst zcela do přední polohy 

spouště. (viz Obrázek 12.1 - Spoušť v přední poloze) Po vystřelení první rány střelec 

uvolní prst pouze na reset spouště (zjistí zvukem „kliknutí“ ve zbrani) (Obrázek 12.2 – 

Spoušť namáčknutá) a následně znovu spouští (Obrázek 12.3 – Spoušť v zadní poloze 

(po spustění)). Střelec nemusí znovu překonávat celý odpor spouště a pouze spustí 

z této polohy spouště. (URL17) 

 

2.2.9 Zpětný ráz  

„Při hoření prachové náplně tlačí rozpínající se plyny stejnou silou na celý povrch ob-

jemu, který zaujímají. Tlak plynů na dno střely ji nutí pohybovat se vývrtem hlavně. 

Tlak na dno nábojnice a přes ni na závěr se předává zbrani a nutí ji pohybovat se v 

opačném směru, než se pohybuje střela.“ (Hynouš, 1980)  

 

„Zpětný ráz zbraně začíná působit na počátku pohybu střely a dosahuje největší síly v 

okamžiku, kdy střela opouští hlaveň. Rychlost zpětného rázu je tolikrát menší než počá-

teční rychlost střely, kolikrát je střela lehčí než zbraň.“ (Hynouš, 1980)  
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„Při střelbě z pistole přijímá zpětný ráz dolní část ruky. Ta vytváří sílu reakce, směřující 

proti zpětnému rázu a rovnající se jí. Vzhledem k tomu, že se střed ruky, přijímající 

zpětný ráz nachází níže a více vpravo (u praváka) od osy hlavně, vytváří síla zpětného 

rázu dvojici sil působící vertikálně vzhůru a horizontálně do leva.“ (Hynouš, 1980)  

 

Zpětný ráz výrazně ovlivňuje přesnost střelby (Obrázek 13 – Působení vektorů sil při 

zpětném rázu), dochází v očekávání zpětného rázu k strhávání zbraně. Na jeho zvládnutí 

se významně podílí správný úchop a postoj, kdy se zdvih minimalizuje a sílu zpětného 

rázu podle biomechanických principů absorbuje celá vrchní polovina těla. Kvalitní 

zvládnutí zpětného rázu, lze pozorovat u zkušených střelců v poslední fázi motorického 

učení a souvisí se zkvalitněním víceranné střelby. 

 

2.2.10 Drill 

Jak bylo popsáno v úvodu, pojem drill, který se v anglicky mluvící terminologii týká 

praktikování něčeho, nejčastěji vojenských cvičení. V dynamické střelbě se drilly berou 

jako moderní bojové umění, které se soustředí na používání ruční zbraně jako obranné 

zbraně pro sebeobranu nebo pro použití ozbrojenými složkami. (Praffer, 2004) 

Příklady drillů mohou být například:  

 El Presidente – tři siluety s rozestupem 1 metr, střelec na vzdálenosti 10m, stře-

lec začíná s 2x 6ks nábojů v zásobnících (či v bubnu a ve speedloaderu v případě 

revolveru). Výchozí poloha střelce je s pistolí v pouzdře a rukama nad hlavou, 

zády k terčům. Střelec tasí a pálí 3x 2R (do každého terče 2R), přebije a opět 

vypálí 3x 2R z přebitého zásobníku. (URL18) 

 Dozier Drill – pět terčů – padacích popperů (Pepper Popper) vedle sebe na 

50cm, dva účastníci – střelec a člověk, který má „sestavovat zbraň“ (možno si 

nastavit na timeru určitý čas pro „sestavení zbraně“). Po signálu střelec tasí 

zbraň a pálí na pět terčů. Podmínka: musí stihnout před vypršením PAR time 

(„sestavením zbraně“) (URL 19) 

 Mozambique drill – nebo také občas nazývaný jako Failure drill, neformálně 

známý jako „dvě do těla, jednu do hlavy“. Jde o techniku pro střelbu na velmi 

krátkou vzdálenost. Jeden terč, vzdálenost do 10 metrů. Střelec je čelem k terči. 
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Střelec tasí, pálí dvě rány do hrudníku (Alfa zóna) a jednu ránu do hlavy. Tento 

drill byl vyvinut z důvodu, že kvůli balistické ochraně, či problémům policistů 

se zdrogovanými pachateli, nebyly dvě rány do hrudi někdy dostatečné pro za-

stavení pachatele/nepřítele. Proto následuje třetí rána do hlavy, aby způsobila 

„kolaps systému“ – Failure. (URL20) 

 Collateral drill – Tento drill vznikl podle stejnojmenného filmu s Tomem Crui-

zem. Jedná se vlastně o vylepšený Mozambique drill s tím, že toto je na dva ter-

če. Dva terče v bezprostřední blízkosti od střelce, 30 cm od sebe. Střelec je če-

lem k prvnímu terči a ruce nad hlavou. Střelec slabou rukou udeří terč, který je 

přímo proti němu, do hlavy, tasí, vystřelí 2R do hrudi terče jedna; následně 

předvede Mozambique drill na terči číslo dva (2R do hrudi a 1R do hlavy). 

(URL21) 

 

2.3 BALISTIKA 

V této práci se nebude řešit přímo samotná věda balistiky, ale pouze se zde vysvětlí, 

jakým způsobem se míří. V této práci není považováno za důležité, aby čtenář porozu-

měl zcela celému oboru balistiky. Jde zde o základní pochopení principu, jak letí střela 

poté, co opustí hlaveň (vnější balistika).   

Dle Balaryna a Raka (2009, s. 110) se balistikou, respektive záměrnou pro správné na-

stavení mířidel zbraně, rozumí výchozí prvky pro střelbu (u samopalu tedy hodnoty hle-

dí a poloha záměrného bodu) musí být voleny střelcem tak, aby vedly k zasažení cíle v 

jeho středu.  

K tomu doplňuje Brych (2008) že se jedná o vnější balistiku, která se přesněji věnuje 

pohybem vrženého rotujícího tělesa v gravitačním poli. Viz (Obrázek 14 – Dráha střely 

při míření). 
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2.4 Popis zbraně  

Každá zbraň má své hlavní části zbraně, které jsou označeny výrobním, sériovým čís-

lem, tzv. číslem zbraně. (Obrázek 15.1, 15.2 – Pistole Glock) Toto číslo zbraně je uni-

kátní pro každou jednu zbraň a slouží k identifikaci zbraně, stejně jako státní poznávací 

značka slouží k identifikaci automobilu. Hlavními částmi zbraně jsou:  

 hlaveň, 

 závěr, 

 tělo, nebo také rám.  

Od těchto tří částí se odvíjí další části zbraně, které nejsou už mandatorně u všech zbra-

ní.  

Dále budou popsány další části zbraně, které už podle zákona nejsou hlavní, ale bez 

velké části z nich by nešlo přesně zasahovat a vůbec střílet.  

Dalšími částmi zbraně, kterými se tato práce bude zabývat, jsou: 

 spoušť, spoušťový a bicí mechanismus, 

 mířidla, 

 další ovládací prvky zbraně. (dle URL22). 

 

2.4.1 Hlaveň 

Hlaveň je v podstatě trubka se silnou stěnou, je to nejdůležitější část zbraně a na jejích 

vlastnostech a kvalitě závisí výkon střelce. V hlavni probíhá při výstřelu přeměna 

z chemické energie ze střelného prachu na pohybovou energii střely. Hlaveň má tři části 

a těmi jsou vývrt, přechodový kužel a nábojová komora. Vývrt hlavně je u většiny zbra-

ní drážkován. Tím, že jsou v hlavni drážky, tak uděluje hlaveň střele rotaci, kterou stře-

lu stabilizuje při letu. Vzdálenost mezi dvěma protilehlými poli se nazývá ráže zbraně. 

Ráže zbraně se určuje na (setiny, nebo tisíciny) palce, či na milimetry. Nejnáchylnějším 

místem hlavně je ústí, pokud to se poškodí, má to velký vliv na přesnost zbraně a zbraň 

se tak stává pro přesnou střelbu méněcennou. Obecně řečeno, pokud se střelec bude 

špatně starat o hlaveň své zbraně, znehodnotí tím celou zbraň minimálně, co se týká 

parametru přesnosti.  
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2.4.2 Závěr 

Závěr je pohyblivá část zbraně, která slouží k uzamčení a uzavření náboje v komoře. 

Jezdí v kolejnicích těla, které drží závěr na zbrani. Dále na závěru se velmi často vysky-

tují tzv. hmatníky pro natažení závěru – ve smyslu zasunutí náboje do nábojové komo-

ry, případně vytažení náboje z nábojové komory (ať už při vybití zbraně nebo při střel-

bě, aby mohl být nabit další náboj) a zároveň natažení bicího mechanismu a opětovné 

uzamčení. Uzamčení závěru se děje pomocí ozubů. Závěr nese další důležité součástky 

jako například úderník či mířidla. ( URL23) 

 

2.4.3 Tělo 

Tělo je základní část zbraně, která nese spoušťové a část bicího ústrojí. V tělu jsou 

umístěny drážky a kolejničky pro vedení závěru. Dále součástí těla je rukojeť, takzvaná 

pažbička, která slouží zároveň i jako zásobníková šachta (dutina, do které se vkládá 

zásobník).  

 

2.4.4 Spoušť a spoušťový mechanismus 

Jazýček spouště vyžaduje pro spuštění vynaložení určité síly na překonání takzvaného 

odporu spouště. Spoušťový mechanismus a jeho funkce je velmi důležitý nejen pro 

přesnost střelby, ale i z hlediska bezpečnosti zbraně. Odpor spoušti bývá nastavitelný, 

obvykle v rozsahu od několika gramů výše. U zbraní služebních je odpor spouště nasta-

ven na hodnoty podstatně vyšší, dokonce až v tisícovkách gramů. Důvodem zde je bez-

pečnost, ale dle Brycha (2008) to bezpečnosti příliš nepřispívá, ale za to je velmi obtíž-

né takovou zbraní zasáhnout cíl.  

Rovnoměrný a vždy stejný chod spouště je velmi důležitý, dokonce pro sportovní střel-

bu je to jeden z rozhodujících a nejdůležitějších prvků.  

Bicí mechanismus se skládá z úderníku se zápalníkem a pružiny. Při častém spouštění 

„na sucho“ (bez výstřelu) dochází občas ke zlomení pružiny nebo úderníku, proto se 

doporučuje při takzvaném suchém tréninku mít v nábojové komoře vystřelenou náboj-

nici nebo nejlépe školní náboj. (Brych 2008, s. 66-67) 
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2.4.5 Mířidla 

Mířidla jsou součástí zbraně, díky které se může mířit a efektivně trefovat. Nejčastěji se 

dělí na mířidla mechanická a optická. Mezi mechanická mířidla řadíme otevřená a di-

optr. U dynamické střelby se používají právě nejčastěji mířidla mechanická – otevřená. 

Často můžeme i vidět, že jsou v mířidlech navrtány buď světlovodné drátky, nebo rov-

nou trubičky s tritiem, které svítí a umožňuje efektivně mířit i za ztížených světelných 

podmínek. V přední části zbraně je muška, v zadní části zbraně (blíž ke střelci) se na-

chází hledí.  

 

2.4.6 Bezpečnostní a ovládací prvky zbraně 

Kromě výše zmíněných částí zbraně (hlavních částí, kterými jsou rám, či tělo zbraně, 

hlaveň a závěr; dále pak spoušť a spoušťový mechanismus a mířidla) zde bude popsáno 

několik dalších prvků zbraně.  

Důležitým ovládacím prvkem zbraně je pojistka (například u zbraně Colt 1911). Pojist-

ka je prvek, který zablokuje spoušťové a bicí ústrojí, i ve chvíli, kdy střelec stiskne 

(chtěně i nechtěně spoušť), nemůže dojít k výstřelu. Pojistka se zpravidla ovládá pal-

cem. Nejčastěji to bývá nahoru – zajištěno, dolu odjištěno.  

U některých zbraní je možné také najít na místě pojistky vypouštěcí páku kohoutu (jako 

například u ČZ 75 P-07), která patří mezi bezpečnostní a ovládací prvky zbraně. Slouží 

k bezpečnému vypuštění kohoutu, nejčastěji v provedení na uvolnění na bezpečnostní 

ozub. Tuto vypouštěcí páku kohoutu ovládáme také zpravidla palcem střílející ruky, 

pokud to konstrukce zbraně umožňuje.  

Kohout zbraně je prvek, který je na zbrani, aby přenesl energii ze spoušťového a bicího 

ústrojí na úderník, a tím mohlo dojít k výstřelu. Pokud zbraň nemá vypouštěcí páku 

kohoutu, vždy vypouštět kohout palcem nestřílející ruky – aby nedošlo k náhodnému 

výstřelu. 

Pojistka zásobníku je dalším prvkem. Její funkcí je držet zásobník v zásobníkové 

šachtě. Pojistku zbraně ovládáme palcem střílející ruky, opět pokud to zbraň umožňuje 

(pokud má zbraň pouze levostrannou pojistku zásobníku, musí levoruký střelec vypouš-

tět zásobník například ukazovákem střílející ruky).  
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Záchyt závěru je prvek, který zachycuje závěr v zadní poloze. Tento úkon lze provést 

manuálně (dát závěr do zadní polohy a zdvihnout záchyt závěru a závěr pustit) napří-

klad pro kontrolu čistoty a vybitosti zbraně, nebo stejně tak zbraň sama provede zachy-

cení závěru v zadní poloze poté, co vystřelí poslední náboj. Toto je velmi důležitá funk-

ce, protože tím nám zbraň dává najevo, že došlo střelivo a jsme nuceni buď přebít, po-

kud chceme pokračovat ve střelbě, nebo ukončit střelbu. Závěr se po vložení plného 

zásobníku či vyjmutí zásobníku dá spustit do přední polohy popotáhnutím závěru vzad 

(směrem ke střelci), či stisknutím záchytu závěru směrem dolu. (URL24) 
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3 Cíle, úkoly práce a hypotézy 

V této části práce nastíníme základní cíle, úkoly, výzkumné otázky a následné hypotézy 

charakterizující tuto diplomovou práci.  

 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit, jaký vliv má střelecká poloha vstoje na zásahy opakovanými vý-

střely – tzv. double tapem. Bude zde brán ohled na úspěšné zásahy vzhledem k jedné ze 

tří variací polohy vstoje.  

 

3.2 Úkoly práce 

a. Prostudování dostupné literatury vztahující se k tématu 

b. Stanovení úkolů, hypotéz a cíle výzkumu 

c. Konzultace s vedoucím DP a střeleckým a taktickým instruktorem Milošem 

Müllerem 

d. Materiální zabezpečení (zajištění střelnice, souhlasů probandů, naměření dat) 

e. Analýza naměřených dat 

f. Závěry z naměřených dat 

 

3.3 Výzkumné otázky 

Do jaké míry ovlivní poloha vstoje přednost zásahů opakovanými výstřely u střelců 

SSK Hard Task Rangers? 

 

3.4 Hypotéza 

H1: Předpokládá se, že poloha „kvalitní univerzální postoj“ je pro zásahy opakovanými 

výstřely nejvhodnější. 
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4 Metodika práce  

V této části zmíníme metody, které byly použity v průběhu měření. Dále se budeme 

zabývat postupy řešení při měření a statistickém zpracování dat. 

4.1 Metody výzkumu 

Zjištěním stanovených výzkumných otázek se tato práce bude snažit přispět k možnému 

zlepšení střelecké veřejnosti v oblasti postoje a opakovaných výstřelů, a tedy zlepšení 

střelecké připravenosti každého jednotlivce.  

Použité metody jsou: pozorování, měření a testování, analýza dat, popisná analýza. 

a. Popisná analýza byla použita při sběru informací týkajících se dané problemati-

ky. Především při studiu odborné literatury 

b. Testování bylo použito při samotném měření, respektive při střelbě - testování 

zásahů opakovanými výstřely na střelnici. Sloužilo jako hlavní metoda při sběru 

dat pro následnou analýzu. 

c. Měření bylo použito při sběru dat ohledně váhy a výšky probandů a FootScan 

byl použit při měření stability střelců. 

d. Analýza dat byla provedena při vyhodnocování jednotlivých nastřílených polo-

žek na terčích. 

 

4.2 Metody získání dat 

V této kapitole bude popsáno, jak byla data pro tuto diplomovou práci nasbírána.  

Získaná data byla zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a budou publi-

kována v této diplomové práci. Případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Neanymizované údaje byly bezpečně uchování na heslem zabezpečeném počíta-

či v uzavřeném prostoru. Anonymizace osobních dat byla provedena do jednoho dne po 

testování. Po anonymizaci byla osobní data smazána.  
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4.2.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor se skládá z 12 mužů ze sportovně - střeleckého klubu Hard Task 

Rangers.  

 

4.2.2 Střelecký test 

„Přesnost střelby je vlastnost střelby, která determinuje schopnost zbraňového systému 

zasáhnout cíl, je určena velikostí chyb výstřelu.“ (Plíhal a kol., 2011)  

„Chyba výstřelu je odchylka skutečného bodu zásahu od předpokládaného bodu zása-

hu“ (Plíhal a kol., 2011) 

Střelci byli rozcvičení pod vedením instruktora Miloše Müllera stanoveným drillem – 

střelbou na terč jednoruč i obouruč.  

Následně bylo střelcům popsáno a předvedeno, jak mají polohy zaujmout, jak bude stře-

lecký test probíhat a vypadat.  

Střelec zaujme polohu vstoje 5 metrů od terče dle pořadí (postupně polohy izraelská, 

americká, kvalitní univerzální poloha vstoje) – střelec tasí (nabíjí zbraň) – poloha zbra-

ně do low ready a čeká na signál střeleckého timeru.  

Ve chvíli pípnutí timeru střelec zamíří na kruh číslo jedna (20 cm kruh, vnitřní pole 

7,75 cm) a vystřelí dvě rány. Vrátí se zpět do výchozí polohy – low ready. Následně po 

pípnutí timeru střílí další dvě rány na druhý kruh ze stejné polohy vstoje. 

Poté, co všichni dokončí střelbu v poloze izraelský způsob, se měří znovu od prvního 

střelce, tentokrát v poloze americký způsob. Pravidla pro střelbu jsou stejná jako u izra-

elského způsobu. Taktéž stejná pravidla pro kvalitní univerzální postoj. 

 

Střelecký test se tedy skládal ze 3 položek.  

 Zaujmout Izraelský postoj 2R –low ready - 2R * 

 Zaujmout Americký postoj 2R –low ready - 2R * 

 Zaujmout Kvalitní univerzální postoj 2R –low ready - 2R * 

 

*2R reprezentuje dva výstřely (two rounds) 
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Limit pro položku byl stanoven na 2 sekundy a všichni střelci splnili všechny položky, 

co se týká časového limitu. 

Střílel se vždy double tap z pozice low ready.  

 

4.2.3 Měření stability, váhy a výšky 

Měření stability proběhlo na zařízení FootScan společnosti RSscan International. Tla-

ková deska byla podložena OSB deskou, aby byl zaručen co nejrovnější povrch pro mě-

ření.  

Tlaková deska FootScan vznikala v průběhu 80. - 90. let díky vědci Jempi Wilssensovi. 

Býval vrcholový atlet a postupem času si všímal, jak jeho kolegové a kamarádi končí 

svou kariéru kvůli zraněním plynoucím ze špatné obuvi. Proto mu tento problém vnuk-

nul myšlenku analýzy chůze, běhu a vůbec stability člověka. Desku během těchto 20 let 

zdokonaloval a v roce 1998 založil Jempi Wilssens společnost RSscan International, 

aby mohl svůj produkt – footscan system rozšířit do celého světa. (URL25) 

Měření stability proběhlo na střelnici Oleško během jednoho z tréninku sportovně stře-

leckého spolku Hard Task Rangers a bylo měřeno pro orientační přehled, jak jsou na 

tom střelci se stabilitou. 

Měření tlakovou deskou se sestávalo ze standardizované baterie čtyř měření. První mě-

ření bylo půlminutové stání v úzkém stoji (paty a špičky od sebe na vzdálenost maxi-

málně 1“) se zrakovou kontrolou, druhé měření bylo taktéž půlminutové v úzkém stoji 

bez zrakové kontroly a následně pak proběhly dvě minutová měření ve stoji pouze na 

pravé a levé noze, přičemž opačná noha byla pokrčena v koleni, špička byla lehce nad 

podložkou.  

Měření váhy proběhlo na elektronické váze. 

Měření výšky proběhlo u stěny pomocí metru.  

 

4.3 Analýza dat 

Nastřílené hodnoty na všech terčích byly podrobeny analýze, kde se určoval hit faktor 

(podle zásahů v terči a naměřeném času).  
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Z těchto dat se získal souhrnný hit faktor a ten se následně porovnával mezi sebou 

v rámci jednotlivých druhů postojů. Veškeré statistické výpočty byly provedeny pomocí 

adekvátních funkcí v programu Microsoft Excel 2013. 

Naměřená data byla zaznamenána do pracovního archu na střelnici, ten pak byl anony-

mizován a zpracován do Microsoft Excelu.  

 

4.3.1 Vyhodnocování zásahů 

Při vyhodnocování se bral ohled na zásahy v daném poli, tzn. střelec se trefil svým 

dvojstřelem do černého pole terče ve stanoveném časovém limitu (maximálně 2 sekun-

dy) z polohy zbraně low ready v poloze vstoje.  

Skórování bylo nastaveno, že za každý zásah do měřeného terče (kruh o průměru 20cm) 

je jeden bod. Tedy střelec mohl nasbírat vždy maximálně čtyři body za dva dvojstřely 

v dané střelecké poloze.  

Dále byl vypočítáván hit faktor.  

Hit faktor se počítá (URL 26): 

Hit faktor = 
𝑏𝑜𝑑𝑦

č𝑎𝑠 [𝑠]
.  

Střelec s nejvyšším dosaženým hit faktorem vyhrává v soutěžích IPSC. Ovšem zde ne-

šlo o vítězství, ale o měření vhodnosti postoje. Nicméně tento faktor zde pomohl pro 

určení nejvhodnějšího postoje.  

Dále byly výsledky v Microsoft Excelu výsledky „očištěny“ o položky, které nebyly 

kompletně splněné, tedy nebyl zde plný počet zásahů – tedy 2 body, 2 zásahy v dané 

položce. 

Následně byly „čisté“ hit faktory sečteny vždy za obě položky v daném postoji. A tato 

suma „čistých“ hit faktorů byla vydělena počtem čistých zásahů (kolik čistých dvojstře-

lů bylo skutečně splněno).  

Toto číslo nazvěme čistý hit faktor, který určí, jak je daná poloha úspěšná 

v opakovaných výstřelech.  
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5 Výsledky  

Tato část se bude věnovat interpretaci naměřených a statisticky analyzovaných výsledků 

a jejich hodnotám. Dále zde bude popsán stav jednotlivých probandů.  

 

5.1 Klimatické podmínky měření 

Měření proběhlo 15. 6. 2019 na venkovní střelnici. Teplota vzduchu byla 24°C, sluneč-

no. 

 

5.2 Průběh měření 

Měření proběhlo na venkovní střelnici Oleško dne 15. 6. 2019 ve 14:00. Střelba probí-

hala na střelišti dlouhém 25 metrů a šířce střelecké plochy cca 22 metrů s maximálním 

počtem střelců 12 na jedné palebné čáře, s možností střelby do tří směrů (v případě sa-

motného střelce) (URL27). Zúčastnilo se celkem 12 respondentů ze Sportovně střelecké-

ho klubu Hard Task Rangers.  

Střelci byli rozcvičení pod vedením instruktora Miloše Müllera, který je i poučil o řádu 

střelnice Oleško.  

Po rozcvičení bylo metodicky a názorně střelcům vysvětleno a předvedeno, co přesně se 

od nich žádá. Jednotlivé polohy vstoje byly předvedeny s komentářem, kolik zásahů 

mají umístit a kam.  

Následovalo samotné měření střelecké části. Střelci stáli v řadě vedle sebe před svým 

terčem. Vždy střílel pouze jeden střelec – střelec vystřelil dvojstřel, vrátil se do výchozí 

polohy a znovu vystřelil dvojstřel. Následoval další střelec. Takto probíhalo měření, 

dokud se všichni střelci v řadě nevystřídali. Následovala druhá poloha vstoje a pak třetí 

poloha vstoje.  

Po nastřílení polohy vstoje pokračovali probandi ve svém tréninku pod vedením instruk-

tora Miloše Müllera a byli po jednom odváděni na měření stability na tlakové desce 

Foot Scan.  

Střelby proběhly v souladu se zákonem o zbraních a legislativou České republiky.  
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5.3 Výsledky měření 

Tabulka 1 Naměřené tělesné hodnoty střelců  

Číslo Jméno 

Váha 

(celé kg) 

Výška 

(cm) 

Velikost 

nohy (eu) 

Stabilita 

SPOJ 

(mm) 

Stabilita 

BEZ 

(mm) 

Stabilita 

L (mm) 

Stabilita 

P (mm) 

1 Střelec 1 96 193 46 196 261 733 1029 

2 Střelec 2 90 190 44 158 277 892 805 

3 Střelec 3 89 180 42,5 168 245 1090 1008 

4 Střelec 4 83 180 43 95 132 950 990 

5 Střelec 5 70 170 42 120 227 1180 1055 

6 Střelec 6 90 180 42 171 196 761 1183 

7 Střelec 7 70 182 45 96 137 906 967 

8 Střelec 8 90 176 40 131 167 832 1128 

9 Střelec 9 108 180 43 147 161 1032 1128 

10 

Střelec 

10 87 190 45 163 354 1013 1043 

11 

Střelec 

11 97 176 46 197 221 1111 1140 

12 

Střelec 

12 105 189 45 161 194 907 921 

Zdroj: autor 

Výše jsou uvedeny naměřené hodnoty u jednotlivých střelců. Hodnoty byly naměřeny 

na střelnici Oleško.  

Můžeme zde vidět, že střelci mají různou stavbu těla, ať už se to týká výšky, váhy, či 

tělesného složení (ale to nebylo předmětem zkoumání této práce). Jejich střelecké zku-

šenosti se také lišily.  Někteří střelci jsou střelci závodní, jiní trénují pouze pro své zá-

měry. Nicméně střelci všichni nebyli nováčky a střílejí už minimálně 2 roky.  

 

5.4 Výsledky střelby 

Zde jsou níže vloženy tabulky se záznamy výsledků ve střelbě jednotlivých střelců, 

včetně fotek terčů se zásahy jednotlivých střelců a komentářem.  
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Tabulka 2 Střelecké výsledky Izraelského postoje 

 

Body Izr 

     

 

první opako-

vání (s) 

split time 1 

(s) 

zásah 

(počet) 

druhé opa-

kování (s) 

split time 2 

(s) 

zásah 

(počet) 

Střelec 1 1,36 0,23 2 1,69 0,22 2 

Střelec 2 1,36 0,21 2 1,61 0,23 2 

Střelec 3 1,89 0,29 2 1,48 0,42 2 

Střelec 4 1,28 0,5 1 1,22 0,25 2 

Střelec 5 1,16 0,25 2 1,11 0,26 2 

Střelec 6 1,45 0,19 0 1,34 0,24 1 

Střelec 7 1,2 0,25 2 1,15 0,22 2 

Střelec 8 1,71 0,51 2 1,72 0,56 2 

Střelec 9 1,73 0,24 2 1,44 0,19 2 

Střelec 10 1,82 0,31 1 1,44 0,28 1 

Střelec 11 1,32 0,25 2 1,2 0,26 2 

Střelec 12 1,28 0,29 1 1,49 0,3 2 

 

suma zásahů 19 

 

suma zásahů 22 

součet 

sum zása-

hů 41 

 
Zdroj: autor 
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Tabulka 3 Střelecké výsledky Amerického postoje 

 
Body Amer 

     

 

první opako-

vání (s) 

split time 1 

(s) 

zásah 

(počet) 

druhé opako-

vání (s) 

split time 2 

(s) 

zásah 

(počet) 

Střelec 1 1,54 0,22 2 1,44 0,21 2 

Střelec 2 1,82 0,61 2 1,74 0,22 2 

Střelec 3 1,23 0,28 2 1,23 0,25 2 

Střelec 4 1,14 0,22 2 1,07 0,23 2 

Střelec 5 1,25 0,26 2 1,32 0,27 2 

Střelec 6 1,39 0,19 1 1,33 0,2 0 

Střelec 7 1,2 0,51 2 1,07 0,24 1 

Střelec 8 1,96 0,6 2 1,63 0,59 2 

Střelec 9 1,4 0,18 2 1,41 0,18 1 

Střelec 10 1,5 0,42 1 1,48 0,29 1 

Střelec 11 1,37 0,29 2 1,48 0,36 2 

Střelec 12 1,32 0,32 2 1,39 0,28 2 

  suma zásahů 22   suma zásahů 19 

součet sum zásahů 41   

Zdroj: autor 
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Tabulka 4 Střelecké výsledky Kvalitního univerzálního postoje (Hard Task) 

 
Body HT 

     

 

první opako-

vání (s) 

split time 1 

(s) 

zásah (po-

čet) 

druhé opa-

kování (s) 

split time 2 

(s) 

zásah 

(počet) 

Střelec 1 1,26 0,2 1 1,45 0,39 2 

Střelec 2 1,22 0,2 2 1,16 0,18 1 

Střelec 3 1,12 0,24 1 1,21 0,2 1 

Střelec 4 1 0,22 2 0,81 0,2 0 

Střelec 5 1,07 0,25 1 1,07 0,29 0 

Střelec 6 1,41 0,21 0 1,59 0,23 0 

Střelec 7 0,97 0,21 1 0,98 0,22 2 

Střelec 8 1,62 0,45 2 1,72 0,79 1 

Střelec 9 1,27 0,18 1 1,3 0,17 1 

Střelec 10 1,47 0,31 1 1,26 0,26 2 

Střelec 11 1,27 0,25 2 1,27 0,29 1 

Střelec 12 1,41 0,43 1 1,23 0,29 2 

  suma zásahů 15   suma zásahů 13 

součet sum 

zásahů 
28   

Zdroj: autor 

 

Dále zde budou následovat obrázky terčů a zásahů v něm s komentáři.  
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Obrázek 16 - Terč číslo 1 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 1: Střelec zde měl při střelbě do prvního kruhu velmi slušný sou-

střel, při druhém opakování v izraelském postoji už měl rozptyl střel větší, nicméně po-

ložku stále splnil.  

Třetí a čtvrtou položku taktéž zastřílel velmi slušně, tentokrát v postoji americkém.  

Při páté položce v poloze Kvalitní univerzální postoj pravděpodobně první ranou zasáhl 

menší kruh, ale druhou ránu střelec strhnul na devátou hodinu a tím nesplnil položku 

číslo 5. Šestou položku střelec splnil se slušným soustřelem.  
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Obrázek 17 - Terč číslo 2 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 2: Zde střelec zasáhl všech prvních pět položek svými dvojstřely. 

Šestá položka (v kvalitním univerzálním postoji) mu ulétla o pár centimetrů na desátou 

hodinu a čtvrtá položka už také byla na hraně (i když první zásah téměř do středu men-

šího kruhu je vynikající), ale i přes to se počítala jako úspěšná.  
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Obrázek 18 - Terč číslo 3 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 3: První položku v Izraelském postoji střelec nastřílel se skvělým 

soustřelem, nicméně ten soustřel máš až na horním okraji na 11. hodině. Druhá položka 

už je celá v cíli.  

Polohu Americký postoj nastřílel střelec v pořádku. U kvalitního univerzálního postoje 

střelci první střela zasáhla téměř horní okraj pátého terč a druhý zásah byl mimo zónu 

(na druhé hodině). Šestý terč dopadl podobně – jeden zásah HIT, druhý MISS na půl 

desáté hodině. Zdá se, podle obrazu zásahů, že střelec první ranou trefí cíl a druhou 

strhne (viz kruh číslo 3, 4 a 5).  
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Obrázek 19 - Terč číslo 4 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 4: V případě prvního kruhu má střelec HIT a MISS na páté hodi-

ně. Druhý, třetí a čtvrtý kruh má hezký soustřel, s tím, že pokaždé ty rány nejsou ve 

stejné rovině vedle/nad sebou. Šestá položka je MISS-MISS, bez zásahu. Jeden vstřel je 

na dvanácté hodině a druhý pod terčem na spodní hraně papíru.  
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Obrázek 20 - Terč číslo 5  

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 5: Střelec první dvě položky zasáhl velmi slušně, dokonce druhá 

je se skvělým soustřelem téměř ve středu kruhu. Třetí položka je se zásahem téměř ve 

středu kruhů a druhá rána je na jedenácté hodině na horním okraji kruhu. Čtvrtá položka 

se také počítá jako kompletně splněná, jen druhý vstřel na jedenácté hodině (horní 

okraj) je už velmi na hraně. V páté položce se střelci povedl pouze jeden HIT, druhá 

rána šla na desátou hodinu mimu kruhy. Šestá položka je MISS-MISS. 
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Obrázek 21 - Terč číslo 6 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 6: Šestý střelec na první položce dal velmi slušný soustřel, 

nicméně tento soustřel byl stržen a je vlevo dole (na osmé hodině), takže MISS-MISS. 

Druhá položka má pouze jeden HIT, druhá rána byla velmi stržena opět doleva dolu. U 

třetí položky (v Americkém postoji) je pouze jeden HIT, druhý zásah je MISS úplně 

mimo terč. Čtvrtá položka je úplně bez zásahu. Pátá položka v kvalitním univerzálním 

postoji má HIT a MISS na šesté hodině (tentokrát jen stržení dolu). Šestá položka má 

HIT-HIT na jedenácté a dvanácté hodině.  
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Obrázek 22 - Terč číslo 7  

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 7: První tři položky střelec splnil. U čtvrté položky střelec při 

opakovaném výstřelu zasáhl moc vysoko a střela dopadla na dvanáctou hodinu do kruhu 

číslo dva. V poloze kvalitní univerzální postoj je pátá položka HIT-MISS na deváté. 

Šestá položka je kompletně splněná, ale jeden ze zásahů je na hraně na osmé hodině.  
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Obrázek 23 - Terč číslo 8 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 8: Střelec odstřílel v Izraelské poloze vstoje velmi dobře, obě 

položky má splněné. Třetí a čtvrtá položka (v Americké poloze vstoje) je též celá splně-

na. Pátá položka pro polohu kvalitního univerzálního postoje je splněna, šestá položka 

je HIT-MISS se stržením doleva dolu na osmou hodinu.  
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Obrázek 24 - Terč číslo 9  

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 9: První tři položky střelec zasáhl celé v pořádku. U čtvrté po-

ložky střelec strhnul jednu ránu doprava dolu (na osmou hodinu) mimo kruh. Tu samou 

střeleckou chybu udělal střelec u páté položky. V případě šesté položky byla první rána 

moc vysoko a druhá už byla umístěna do středu kruhu.  
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Obrázek 25 - Terč číslo 10 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 10: Střelec číslo deset u prvních dvou položek v Izraelském po-

stoji měl HIT-MISS. V Americkém postoji totéž – HIT-MISS. V posledním postoji – 

kvalitním univerzálním postoji – ovšem trefil jen šestou položku. Ta předchozí, pátá 

položka, byla také HIT-MISS. U položek 1 – 5 střelec vždy jednu z ran strhnul dolu 

mezi pátou až sedmou hodinou.  
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Obrázek 26 - Terč číslo 11 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 11: U střelce číslo jedenáct je tomu naopak oproti předešlému 

střelci. Položky jedna až pět má vždy HIT-HIT a šestou položku má HIT-MISS. S tím, 

že u šesté položky je MISS na deváté hodině.  
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Obrázek 27 - Terč číslo 12 

 

Zdroj: autor 

Komentář k terči číslo 12: V první položce a v postoji Izraelském má střelec HIT-MISS, 

MISS na sedmé hodině. Položky dva až čtyři a šest jsou čisté HIT-HIT. Pátá položka je 

HIT-MISS s MISS na deváté hodině.  
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6 Diskuze 

V této kapitole bude sumarizována tato práce pomocí komparací hypotézy a očekávání 

a skutečných výstupních výsledků zjištěných měřením a následnou analýzou.  

Cílem této práce bylo zjistit, jaká je nejvhodnější střelecká poloha vstoje pro opakované 

výstřely.  

Výzkumnou skupinou bylo dvanáct členů Sportovně Střeleckého klubu Hard Task Ran-

gers.  
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Tabulka 5 Hit faktor Izraelský způsob - výsledky 

  

první 

opako-

vání (s) 

split 

time 

1 (s) 

zásah 

(počet) 

hit fak-

tor 1. 

položka 

druhé 

opako-

vání (s) 

split 

time 

2 

(s) 

zásah 

(počet) 

hit fak-

tor 

2. polož

ka 

hit 

faktor 

součet 

Střelec 

1 
1,36 0,23 2 1,4706 1,69 0,22 2 1,1834 2,6540 

Střelec 

2 
1,36 0,21 2 1,4706 1,61 0,23 2 1,2422 2,7128 

Střelec 

3 
1,89 0,29 2 1,0582 1,48 0,42 2 1,3514 2,4096 

Střelec 

4 
        1,22 0,25 2 1,6393 1,6393 

Střelec 

5 
1,16 0,25 2 1,7241 1,11 0,26 2 1,8018 3,5259 

Střelec 

6 
                  

Střelec 

7 
1,2 0,25 2 1,6667 1,15 0,22 2 1,7391 3,4058 

Střelec 

8 
1,71 0,51 2 1,1696 1,72 0,56 2 1,1628 2,3324 

Střelec 

9 
1,73 0,24 2 1,1561 1,44 0,19 2 1,3889 2,5450 

Střelec 

10 
                  

Střelec 

11 
1,32 0,25 2 1,5152 1,2 0,26 2 1,6667 3,1818 

Střelec 

12 
        1,49 0,3 2 1,3423 1,3423 

  
součet čistých 

zásahů (počet) 
16 11,2310 

součet čistých 

zásahů (počet) 
20 14,5179 

25,748

9 

suma součtu čistých zá-

sahů (počet) 
36     

čistý hit 

faktor 

(index) 

0,7152 

Zdroj: autor 
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Tabulka 6 Hit faktor Americký způsob - výsledky 

  

první 

opaková-

ní (s) 

split 

time 

1 (s) 

zásah 

(po-

čet) 

hit faktor 

1. polož-

ka 

druhé 

opaková-

ní (s) 

split 

time 

2 (s) 

zásah 

(po-

čet) 

hit faktor 

2. položka 

hit fak-

tor sou-

čet 

Střelec 

1 
1,54 0,22 2 1,2987 1,44 0,21 2 1,3889 2,6876 

Střelec 

2 
1,82 0,61 2 1,0989 1,74 0,22 2 1,1494 2,2483 

Střelec 

3 
1,23 0,28 2 1,6260 1,23 0,25 2 1,6260 3,2520 

Střelec 

4 
1,14 0,22 2 1,7544 1,07 0,23 2 1,8692 3,6235 

Střelec 

5 
1,25 0,26 2 1,6000 1,32 0,27 2 1,5152 3,1152 

Střelec 

6 
                  

Střelec 

7 
1,2 0,51 2 1,6667         1,6667 

Střelec 

8 
1,96 0,6 2 1,0204 1,63 0,59 2 1,2270 2,2474 

Střelec 

9 
1,4 0,18 2 1,4286         1,4286 

Střelec 

10 
                  

Střelec 

11 
1,37 0,29 2 1,4599 1,48 0,36 2 1,3514 2,8112 

Střelec 

12 
1,32 0,32 2 1,5152 1,39 0,28 2 1,4388 2,9540 

  
součet čistých 

zásahů (počet) 
20 14,4687 

součet čistých 

zásahů (počet) 
16 11,5658 26,0345 

suma součtu čistých zá-

sahů (počet) 
36     

čistý hit 

faktor 

(index) 

0,7232 

Zdroj: autor  
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Tabulka 7 Hit faktor Kvalitní univerzální postoj (Hard Task) - výsledky 

  

první 

opaková-

ní (s) 

split 

time 

1 (s) 

zásah 

(po-

čet) 

hit faktor 

1. polož-

ka 

druhé 

opaková-

ní (s) 

split 

time 

2 (s) 

zásah 

(po-

čet) 

hit faktor 

2. položk

a 

hit 

faktor 

součet 

Střelec 

1     
1,45 0,39 2 1,3793 1,3793 

Střelec 

2 
1,22 0,2 2 1,6393 

    
1,6393 

Střelec 

3          

Střelec 

4 
1 0,22 2 2,0000 

    
2,0000 

Střelec 

5          

Střelec 

6          

Střelec 

7     
0,98 0,22 2 2,0408 2,0408 

Střelec 

8 
1,62 0,45 2 1,2346 

    
1,2346 

Střelec 

9          

Střelec 

10     
1,26 0,26 2 1,5873 1,5873 

Střelec 

11 
1,27 0,25 2 1,5748 

    
1,5748 

Střelec 

12     
1,23 0,29 2 1,6260 1,6260 

 

součet čistých 

zásahů (počet) 
8 6,4487 

součet čistých 

zásahů (počet) 
8 6,6334 

13,082

2 

suma součtu čistých zá-

sahů (počet) 
16 

  

čistý hit 

faktor 

(index) 

0,8176 

Zdroj: autor 

 

Výčet čistých hit faktorů jednotlivých postojů: 

Izraelský postoj: 0,7152 

Americký postoj: 0,7232 

Kvalitní univerzální postoj (Hard Task): 0,8176. 
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Zjistilo se, že podle hit faktoru (poměru zásahovosti v položce, kdy byly zohledněny 

pouze platně zasáhnuté terče – tedy 2 zásahy v jedné položce - a času), nejlepší postoj 

pro opakované výstřely se jeví postoj Kvalitní univerzální (Hard Task).  

 

Tudíž po konfrontaci naměřených výsledků s naší hypotézou (kapitola 3.4) se došlo 

k závěru, že hypotéza H1: „Předpokládá se, že poloha ,kvalitní univerzální postoj´ je 

pro zásahy opakovanými výstřely nejvhodnější.“ se potvrdila vzhledem k výsledkům 

střeleckého testu, kdy Kvalitní univerzální postoj, který vyučují v kurzech Hard Task, 

skončil s nejvyšším hit faktorem – tedy 0,8176 bodů. Oproti ostatním dvěma postojům 

(Izraelský: 0,7152, Americký: 0,7232).  

 

Závěrem by bylo dobré podotknout, že nejvyšší hit faktor ve své střelbě měl Střelec 4. 

Jeho hit faktor na položce v kvalitním univerzálním postoji (Hard Taks) dosáhl hodnoty 

2,0 (položku měl přesně za 1 vteřinu a zasáhl cíl oběma ranami, dokonce i do vnitřního 

kruhu terče).   
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7 Závěr 

Na základě údajů naměřených u skupiny dvanácti střelců ze sportovně střeleckého klu-

bu Hard Task Rangers a statisticky vyhodnocených dat lze stanovit následující závěry.  

 

Díky měření na střelnici Oleško v polohách vstoje se přišlo na to, že poloha vstoje 

ovlivňuje zásahovost při opakovaných výstřelech.  

 

Pomocí výpočtu hit faktoru se potvrdila hypotéza H1 této práce, tedy že poloha „Kva-

litní univerzální postoj“ je nejvhodnější pro zásahy opakovanými výstřely. Tato poloha 

měla čistý hit faktor 0,8176. Oproti tomu stál postoj Izraelský (s výsledkem 0,7152) a 

Americký (s výsledkem 0,7232). Zde platí, že čím je číslo blíž k 1, tím lépe.  

 

Poloha vstoje, ač jako nejzazší část střelecké pyramidy, dává pevné základy pro všech-

ny další navazující dílčí části výkonu střelce ať už při statické střelbě, tak i při dynamic-

ké střelbě. Správné zaujetí polohy je tedy základem pro ostatní střelecké dovednosti, 

jako jsou právě například míření, úchop, spouštění, dýchání i odhled.   

 

Tedy podle výsledků a výpočtů se zjistilo, že nejlepší polohou vstoje pro střelbu 

z krátké palné zbraně je poloha Kvalitní univerzální postoj, který se vyučuje v kurzech 

Hard Task.  

 

Díky rozboru zásahů se dále také zjistilo, který střelec má pravděpodobně jakou úroveň 

ve svých střeleckých dovednostech, například jak moc strhává (nejčastěji doleva dolu 

v případě střelce, který má silnou ruku tu pravou).  

 

Nicméně je potřeba uvést, že vzorek testovaných subjektů byl příliš malý na jakékoliv 

jejich zobecnění. Přesto zde lze nalézt určité trendy, na které lze v dalším výzkumu na-

vazovat a rozvíjet je. 
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9 Přílohy 

9.1 Seznam obrázků 

Obrázek 1 - IPSC terč 
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USPSA_Target_large.jpg?v=1522784753 

 

Obrázek 2 - Popper 
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Obrázek 3 - Terč Policejní parkur 
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Obrázek 4 – Krátká zbraň ČZ 75  

 

Zdroj: https://p1.gunbroker.com/pics/826517000/826517078/thumb.jpg 

Obrázek 5 – Střelecká pyramida 

 

Zdroj: autor 

Obrázek 6.1, 6.2, 6.3 – Poloha Izraelský způsob 

   

Zdroj: autor 
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Obrázek 7.1, 7.2, 7.3 – Poloha Americký způsob 

   

Zdroj: autor 

 

Obrázek 8.1, 8.2, 8.3 – Poloha Kvalitní univerzální postoj 

   

Zdroj: autor 

Obrázek 9 – Úchop jednou rukou 

 

Zdroj: Autor  
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Obrázek 10 – Úchop oběma rukama 

 

Zdroj: autor 

Obrázek 11.1 a 11.2 – Focus a Looking 

  

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XPtTs42sVAM 

Obrázek 12.1, 12.2, 12.3 – Spoušť v přední poloze (nabito), Spoušť namáčknutá, 

Spoušť v zadní poloze (po spuštění) 

   

Zdroj: autor 
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Obrázek 13 - Působení vektorů sil při zpětném rázu (F=vektor síly od výstřelu, 

G=vektor tíhy zbraně, r=rameno síly, O1=osa zbraně, O2=osa ruky, M=moment síly 

zpětného rázu) 

 

Zdroj: Hynouš, 1980 

Obrázek 14 – Dráha střely při míření 

 

Zdroj: BALARYN, J., T. RAK. a kol. Příručka vojáka AČR. 3. Dobruška: Institut doktrín VeV - VA, 

2009. 

Obrázek 15.1, 15.2 – Pistole Glock 19 

  

Zdroj: autor 

Obrázek 16 - Terč číslo 1 

Zdroj: autor 

Obrázek 17 - Terč číslo 2 

Zdroj: autor 

Obrázek 18 - Terč číslo 3 
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Zdroj: autor 

Obrázek 19 - Terč číslo 4 

Zdroj: autor 

Obrázek 20 - Terč číslo 5  

Zdroj: autor 

Obrázek 21 - Terč číslo 6 

Zdroj: autor 

Obrázek 22 - Terč číslo 7  

Zdroj: autor 

Obrázek 23 - Terč číslo 8 

Zdroj: autor 

Obrázek 24 - Terč číslo 9  

Zdroj: autor 

Obrázek 25 - Terč číslo 10 

Zdroj: autor 

Obrázek 26 - Terč číslo 11 

Zdroj: autor 

Obrázek 27 - Terč číslo 12 

Zdroj: autor 
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