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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE 
 

Pořadatel:      Krajské vojenské velitelství hl. město Praha 
 

Organizátor:      Svaz vojáků v záloze ČR, z.s. 
 

Ředitel soutěže – předseda org. výboru:  plk. gšt. Ing. Marián MARGAI 
Zástupce ředitele soutěže – řídící střeleb:  pplk. Ing. Pavel KÁCL, MBA 

Zástupce ředitele soutěže – předseda   

soutěžního výboru:     mjr. v.v. Ing. Jan BADA 
 

Rozhodčí služba – soutěžní výbor: 
➢ hlavní rozhodčí    svob. v zál. Vladimír HAUER 

➢ předseda hodnotící komise   prap. v.v. Vratislav BÍNA 

➢ výpočet a zveřejňování výsledků  voj. v zál. Tomáš BADA 

➢ pomocník     Jan BEDNÁŘ, st. 
 

Ředitel logistického zabezpečení:   kpt. Ing. Radovan VOLF 

➢ zástupce ředitele logistického zabezp. pplk. v zál. Ing. Jaroslav ŠPANKO 

➢ pomocník     Jan BEDNÁŘ, st. 
 

Ředitel technického úseku:    prap. Pavel HŮDEK 

➢ zbrojíř      prap. Milan MIHALČIN 

➢ zdravotnické zabezpečení   zdravotník - ÚZdrS Jince 

➢ hotovostní a požární družstvo  určený příslušník AZ + 5 
 

Vedoucí organizační skupiny:   kpt. v.v. Ing. Dimitrij HÁLKOV 

➢ pomocník     rtn. v zál. Ing. Jan KOVÁŘ 

➢ pomocník     por. v zál. Miroslav NETOUŠEK 

➢ pomocník     svob. v zál. Miroslav ŠEDIVÝ 

➢ pomocník     Petr ZÁRUBA 

➢ pomocník     David HRDLIČKA 

➢ prezence účastníků     pplk. v zál. Ing. Jaroslav ŠPANKO 

Jan BEDNÁŘ, st. 
➢ prezence příslušníků AZ   mjr. Mgr. Zuzana BROŽOVÁ 

prap. Josef NÁGR 
 

Řídící střelby na úseku pistole vz. 82:  prap. Pavel HŮDEK 

➢ asistent řídícího střelby, terčový rozhodčí prap. v.v. Vratislav BÍNA 

➢ pomocník     npor. v zál. Ing. Raoul BALÁŽ 

➢ pomocník     Marek VALVODA 

➢ pomocník     svob. v zál. Michal BĚLOHLÁVEK 

➢ výdejce střeliva    prap. Ilona NOŽIČKOVÁ 

➢ zapisovatel     Vít JECH 
 

Řídící střelby na úseku samopalu vz. 58:  prap. Tomáš OMASTA 

➢ asistent řídícího střelby, časoměřič  por. v zál. Ing. Roman FOJTÍK 

➢ pomocník     čet. v zál. Ing. Pavel BERAN, Ph.D. 

➢ zapisovatel     por. v zál. Karel PITTNER 

➢ výdejci střeliva    prap. Stanislav LEJNAR 

      prap. Milan MIHALČIN  
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2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Soutěží se podle pravidel pořadatele v souladu se Všeobecnými pravidly sportovní střelecké 
činnosti a Technickými pravidly Svazu vojáků v záloze ČR při dodržování zásad stanovených 
služebním předpisem Vševojsk-4-2.  

 

2.1. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 

 A SPECIFIKACE JEJICH PLNĚNÍ 

 
2.1.1. Střelba z pistole vz. 82: 

 

➢ počet nábojů na nástřel:  3 ks, 

➢ počet nábojů pro soutěž: 10 ks,  

➢ cíl:     nekrytě ležící figura s kruhy (terč č. 4), 
➢ vzdálenost k cíli:   20 m, 

➢ doba ke střelbě:   60 s, 

➢ poloha při střelbě:  vstoje obouruč; 
 

2.1.2. Střelba ze samopalu vz. 58: 

 

Úloha: Závodník nabíjí zásobník s celkem devíti náboji, poloha vleže bez opory. 
 

Část a): 
➢ počet nábojů:    3 ks,  

➢ způsob střelby:  jednotlivě, 

➢ cíl:    nekrytě ležící figura (3x sklopný terč č. 6), 
➢ vzdálenost k cíli:  100 m, 

 

Závodník přepne zbraň do režimu dávky a bez přerušení pokračuje ve střelbě. 
 

Část b):  
➢ počet nábojů:   6 ks, 

➢ způsob střelby:  dávky, 

➢ cíl:    vpřed běžící figura (3x sklopný terč č. 8), 
➢ vzdálenost k cíli:  200 m, 

 

Doba ke střelbě: neomezená – měřená za celou úlohu od signálu timeru. 
 

Celá úloha ze samopalu vz. 58 (viz. 2.1.2.) bude provedena dvakrát. První střelba, v souladu s body 

a) + b) bude považována za nástřel zbraně a proběhne s orientačním měřením času. Opakovaná 
střelba bude započítávána do hodnocení závodníka v soutěži výpočtem zásahy minus dosažený čas. 
Minimální hodnota je nula bodů. Zasažená figura je hodnocena 15 body.   
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2.2. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 
2.2.1. Specifická ustanovení 
 
Jedná se o střeleckou soutěž tříčlenných družstev záloh OS AČR a NATO ze zbraní zavedených 
do výzbroje AČR.  

Soutěž má dvě části, které tvoří: a) střelba z pistole vz. 82,  

                                                    b) střelba ze samopalu vz. 58. 

 

K bodu a) Každý střílející z pistole má jeden terč a přidělenou zbraň pro provedení celé discipliny. 

Soutěžní družstvo střílí najednou, ve stanoveném čase, bez použití dalekohledů nebo korektora. 
 

K bodu b) Každý střílející ze samopalu vz. 58 má svou sestavu terčů. Jednotliví členové soutěžního 
družstva střílí postupně plynulým plněním obou úloh (nástřel). Pak je cyklus opakován jako střelba 
soutěžní, s měřeným časem plnění každého střelce. 
 

Kapacita závodu je 120 soutěžících, po jednom družstvu z každé jednotky AZ a z oblasti SVZ; 

zahraniční organizace mohou vyslat z každé země 2 družstva. Termín pro přijímání přihlášek je 
závazný a konečný. Pořadatel si vyhrazuje právo sestavovat startovní listinu do naplnění kapacity 
podle pořadí doručených přihlášek. Stejně tak může, při volné kapacitě, nabídnout případně účast 
dalším kvalifikovaným zájemcům z řad spřátelených organizací v rámci kalkulovaných, ale 

nevyužitých kapacit. Příslušníci soutěžících družstev jsou povinni podílet se na plnění 
organizačních úkolů k hladkému průběhu soutěže, podle pokynů funkcionářů soutěže.  
 

Protesty lze podávat hlavnímu rozhodčímu pouze písemně – v průběhu soutěže a do 15 minut 
po zveřejnění výsledků. O oprávněnosti protestu rozhoduje soutěžní výbor a jeho rozhodnutí je 
konečné. 
 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni respektovat tyto propozice a pokyny organizátorů. 

V případě jejich hrubého porušení (např. se jedná o hrubé porušení pravidel bezpečnosti při 
střelbě, nedovolený vjezd vozidlem do prostoru střelnice atd.) může ředitel soutěže – předseda 
organizačního výboru rozhodnout o vyloučení účastníka ze soutěže bez nároku na vrácení 
zaplacených finančních částek za objednané služby.  

 

2.2.2. Obecně platná pravidla 

 

Soutěžící (mimo zaměstnanců rezortu MO ČR), hosté a zahraniční účastníci, si zabezpečí 
individuální pojištění podle vlastní potřeby. Zdravotnické zabezpečení je pro všechny účastníky 
po dobu soutěže zajištěno cestou ÚZdrS Jince. Členové SVZ ČR jsou pojištěni v rámci pojistky 
SVZ ČR. 

 

2.2.3. Bezpečnost na soutěži 
 

Všichni střílející jsou povinni plnit pokyny řídících střelby na úseku, zejména pokud jde 

o bezpečnou manipulaci se zbraní a dodržování bezpečnostních pravidel. Se zbraní se manipuluje 
výhradně na pokyn řídícího střelby, ústí hlavně vždy směřuje do určeného palebného sektoru. Při 
vzniku závady na zbrani soutěžící zvednutím ruky přivolá řídícího střelby, který učiní potřebná 
opatření. 
 

Všichni střílející použijí chrániče sluchu a zraku.  
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Po celou dobu soutěže je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, 
případně léky ovlivňující pozornost!   
 

Pořadatel neručí za škodu způsobenou na osobním majetku nebo zdraví účastníků. 
 

Každý účastník musí dodržovat bezpečnostní opatření a nese za to plnou odpovědnost. 
Při porušení bezpečnostních pravidel bude soutěžící okamžitě diskvalifikován! 
 

3. USTANOVENÍ O HODNOCENÍ 
 

Hodnocení proběhne v souladu s platnými „Všeobecnými pravidly sportovní střelecké činnosti 

Svazu vojáků v záloze České republiky“ (dále jen „Pravidla“). 

 

Dosažené výsledky se hodnotí ve dvou kategoriích – družstva a jednotlivci.  
 

Pořadí družstev stanoví součet bodů všech členů družstva v obou disciplinách. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší součet v disciplíně Pi vz. 82. 

 

Kromě celkového hodnocení všech jednotlivců a družstev, bude provedeno zvlášť vyhodnocení 
jednotlivců a družstev ze zahraničí.  
 

Jednotlivci se hodnotí zvlášť v každé disciplíně, při rovnosti bodů u Pi vz. 82 rozhoduje větší počet 
10,9,8 …  
 

Hodnocení Sa vz. 58: H = z-t, z = počet zasažených figur (každý zásah = 15 bodů), t = čas splnění 
úlohy (v sec., na setiny). Procesní chyba (nepřepnutí na dávky) – penalizace 10 sec. za každou 
takovou ránu. 
 

Za výkony dosažené v soutěži se udělují výkonnostní třídy: 
 

Třída Pi vz. 82 Sa vz. 58 

Expert dosažení 98 bodů dosažení 6 figur v čase do 25“ 

Sharpshooter dosažení 95 bodů dosažení 6 figur v čase do 30“ 

Marksman dosažení 93 bodů dosažení 5 figur v čase do 30“ 

  

3.1.  Jednotlivci – pořadí v jednotlivých disciplinách: 
 

➢ Pistole vz. 82 – 1. až 3. místo, medaile a diplom 

➢ Samopal vz. 58 – 1. až 3. místo, medaile a diplom 

 

3.2  Družstva – celkové pořadí: 
 

➢ 1. družstvo – pohár ředitele KVV za umístění pro družstvo, pohár předsedy SVZ pro 
družstvo, medaile, diplom; 

➢ 2. a 3. družstvo – pohár ředitele KVV za umístění pro družstvo, pohár předsedy SVZ pro 
družstvo, medaile, diplom; 
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3.3  Zahraniční jednotlivci a družstva – samostatné hodnocení celkového pořadí: 
 

➢ 1., 2 a 3. družstvo – poháry předsedy SVZ po jednom pro každé družstvo, diplomy pro 

členy družstev; 

➢ 1., 2 a 3. jednotlivec – medaile za umístění, diplom; 

 

4. ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

4.1. Veškeré pokyny k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách: 
➢ http://www.kvv-hlavnimestopraha.army.cz/ 

➢ https://www.kvz-praha10.cz/ 

 

4.2. Zbraně a střelivo pro účastníky závodu zabezpečuje pořadatel, použití vlastních zbraní nebo 
střeliva je zakázáno. Rovněž tak je zakázán vstup s vlastními zbraněmi a střelivem do prostoru 
konání soutěže. 
 

4.3. Přihlášky do soutěže: 

 

➢ Soutěžní družstva jednotek AZ se přihlašují jmenovitě cestou ředitelů KVV v jednotné 
přihlášce u KVV hlavní město Praha. 

➢ Ostatní soutěžící se přihlašují výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického 
přihlašovacího formuláře na adrese https://goo.gl/forms/PqTGKcYCXgEKRy9V2  

Přihlášky se přijímají do 13. dubna 2018, tento termín je závazný a konečný. Po tomto 

termínu nebude aplikace k dispozici. Na přihlášky podané jinou, než elektronickou formou 
nebude brán zřetel.   

➢ Pro přímý vstup do webové aplikace s přihlašovacím formulářem lze využít následující QR 
kód: 
 

 
 

 

4.4. Kontaktní osoby k podání informací: 
 

➢ za KVV hlavního město Praha: 
a) prap. Josef NÁGR, tel. 973 211 041, 602 742 297, e-mail: nagrj@army.cz; 

b) prap. Pavel HŮDEK, tel. 973 211 043, 702 003 294; 

 

➢ za SVZ: 

a) Ing. Jan BADA, tel. +420 602 372 177, +420 271 771 180, e-mail: jan.bada@quick.cz, 

b) Ing. Jaroslav ŠPANKO, tel. 602 132 198, e-mail: jaroslavspanko@quick.cz. 

 

4.5. Ústroj: 
 

➢ vojáci v činné službě a příslušníci AZ povolaní na vojenské cvičení – stejnokroj vz. 95, 

➢ ostatní účastníci – přiměřená sportovní nebo klubová ústroj. 

http://www.kvv-hlavnimestopraha.army.cz/
https://www.kvz-praha10.cz/
https://goo.gl/forms/PqTGKcYCXgEKRy9V2
mailto:nagrj@army.cz
mailto:jan.bada@quick.cz
mailto:jaroslavspanko@quick.cz
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4.6. Ubytování: 
 

Ubytování je v případě zájmu možné zajistit ve Sporthostel & Ubytovně Scandinavia** (Drnovská 
19/43, 161 00 Praha 6 – Ruzyně) za cenu 275 Kč / osoba / noc. Požadavek na ubytování se uvádí 
v přihlášce do soutěže.   
 

4.7. Stravování: 
 

Stravování je v případě zájmu možno zajistit v následujícím rozsahu a cenách: 
➢ sobota 19. května 2018: 

a) snídaně (výdej ve VT Jince) 70 Kč, 
b) oběd (výdej ve VT Jince) 90 Kč, 
c) večeře (restaurace Na kovárně nacházející se nedaleko od hotelu Scandinavia) 130 Kč. 

 

➢ neděle 20. května 2018: 

➢ a) snídaně v hotelu Scandinavia 80 Kč. 
 

Úhrada nákladů na ubytování a stravování v souladu s požadavky uvedenými v přihlášce patří 
do povinností závodníka a je nutno dodržet podmínky uvedené v čl. 5.1. těchto propozic. 

 

4.8. Místo příjezdu a prezence: 
 

Prezence na soutěž: 

➢ pro ubytované v hotelu v pátek 18. května 2018 od 16:00 hod. do 21:00 hod. (prostor 

hotelové recepce), 
➢ pro ostatní účastníky soutěže v sobotu 19. května 2018 v prostoru VT Jince (střelnice Velcí), 

od 08:00 do 08:45 hod. 

 

Pořadí družstev na startovní listině bude sestaveno podle pořadí došlých přihlášek až do vyčerpání 
plánované kapacity závodu. 

 

Podání přihlášky k účasti do soutěže při prezenci není možné. 
 

4.9. Doprava a příjezd účastníků: 
 

Do místa prezence ve VT Jince vlastními dopravními prostředky. Vozidla se parkují na odstavné 
ploše před vjezdem do VT Jince (ze směru od obce Jince); výjimku tvoří pouze soukromá vozidla 
pořadatelů s písemným povolením ke vjezdu do VT Jince a k parkování na střelnici v den závodu. 

 

Pořadatelem soutěže je zajištěna doprava účastníků soutěže od hotelu do místa konání soutěže 
a zpět. Odjezd autobusu z hotelového parkoviště je dne 19. května 2018 v 06:30 hod. Parkování 
vlastních vozidel je možné na hotelovém parkovišti. 

  

Příjezd do VT Jince ze směru od obce Jince: po dálnici D5, exit 28  - Libomyšl - Lochovice – Jince 

nebo exit 34 - Hořovice - Lochovice – Jince. 
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4.10. Nejdůležitější GPS údaje a odkazy na Google mapy: 

 

➢ Hotel: Sporthostel & ubytovna Scandinavia**, Drnovská 19/43, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, 
www.tjruzyne.cz/ubytovani, GPS - 50°4'54.048"N,14°18'34.550"E, odkaz na mapu: 

https://goo.gl/maps/pjeT1xZ85YF2  

 

➢ Odstavná plocha VT Jince - GPS 49°46'46''N 13°58'30''E, odkaz na mapu: 

https://goo.gl/maps/dSCaa3JWLz62  

 

➢ Střelnice Velcí - GPS  49°45'54.394''N 13°57'44.915''E – odkaz na mapu: 

https://goo.gl/maps/JynwZSKRcXq  

 

4.11. Společenské akce: 

 

➢ pátek 18. května 2018: večerní posezení s účastníky ubytovanými v hotelové restauraci, 
➢ sobota 19. května 2018: večeře v restauraci Na Kovárně v Praze 6 – Ruzyně, vyhlášení 

výsledků zahraničních závodníků, předání cen, 
➢ neděle 20. května 2018: pro zájemce - návštěva Vojenského muzea V Lešanech. Poté pro 

zájemce (není pořadatelem hrazeno) společný oběd v restauraci v okolí Lešan a návrat 
domů. 

 

4.12. Časový harmonogram: 

 

Datum Činnost   Čas  Poznámka 

18.05.2018 

příjezd účastníků soutěže ubytovaných v hotelu do 21:00 SVZ 

prezence a ubytování účastníků 16:00-21:00 SVZ 

poučení o manipulaci se zbraněmi pro zahr. účastníky 19:00-19:15 SVZ 

přátelské posezení do 22:00  

1
9
.0

5
.2

0
1
8
 

odjezd autobusu do VT Jince  06:30 KVV 

snídaně ve VT Jince 08:00-09:00 SOVZ 

prezence účastníků 08:00-08:45 KVV, SVZ 

poučení o bezpečnostních opatřeních při střelbách,  

o manipulaci se zbraní s důrazem na zahraniční účastníky, 
seznámení s provozním řádem střelnice, seznámení 
s organizací soutěže 

09:00-09:40 KVV, SVZ 

příprava zbraní na úsecích a stanovištích (kontrola 

nastřelení a vyvěšení nástřelných terčů) 
09:00-09:45 KVV, SVZ 

slavnostní zahájení soutěže, představení funkcionářů, 

rozchod na stavy podle rozpisu  

09:45-10.00 KVV, SVZ 

Zahájení střelecké soutěže 10:00 KVV, SVZ 

oběd ve VT Jince 12:00-13:00 SOVZ 

Ukončení soutěže 16:00 KVV, SVZ 

příprava vyhodnocení rozhodčí službou (diplomy) 16:00-16:15 SVZ 

vyhlášení celkových výsledků 16:15-16:45 KVV, SVZ 

úklid střelnice 16:45-17:00 všichni 
odjezd autobusu do Prahy 17:00 SVZ 

příprava na vyhlášení výsledků zahraničních závodníků 19:30-20:00 SVZ 

vyhlášení výsledků zahraničních závodníků, společná 
večeře  

20:00 SVZ 

 

http://www.tjruzyne.cz/ubytovani
https://goo.gl/maps/pjeT1xZ85YF2
https://goo.gl/maps/dSCaa3JWLz62
https://goo.gl/maps/JynwZSKRcXq


20.05.2018

Snídaně v hotelu, individuální odjezd účastníků 08:00-08:30 SVZ
Individuální program účastníků.

> Pro zájemce: návštěva Vojenského muzea 
v Lešanech. Poté pro zájemce (není pořadatelem 
hrazeno) společný oběd v restauraci v okolí Lešan a 
návrat domů.

4.13. Zahraniční účastníci:
Zahraniční účastníci hradí částku 50 EUR / osoba. Uvedená částka zahrnuje náklady na: 2x 
ubytování v hotelu, celodenní stravování dne 19. května 2018 a snídani dne 20. května 2018. Tato 
částka se v případě neodebrání některých z uvedených služeb nekrátí (např. v případě příjezdu 
do hotelu až 19. května 2018).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Povinnosti účastníků soutěže:
> řídit se ustanoveními těchto propozic.
> přísně dodržovat provozní řád střelnice, bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici. 

Účastníci soutěže startují na vlastní riziko a nebezpečí a plně zodpovídají za jimi 
způsobenou škodu nebo újmu, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině.

> uhradit služby objednané v přihlášce k soutěži; účastníci soutěže (s výjimkou příslušníků 
AZ povolaných na cvičení a zahraničních účastníků) hradí objednané služby 
bezhotovostním převodem (za každou přihlášenou osobu jednotlivě) na bankovní účet KVZ 
Praha 10 číslo: 1156512015/3030 s uvedením příjmení a jména účastníka soutěže do zprávy 
pro příjemce a údaje „REZERVA 2018“. Termín splatnosti je 20. dubna 2018. Podmínky 
pro vracení předem zaplacených částek: předem zaplacené částky se vrací v plné výši při 
zrušení účasti na soutěži ze závažných důvodů do 4. května 2018, po tomto termínu se 
předem zaplacené částky za objednané služby nevrací. Přihlášeným účastníkům soutěže, 
kteří neuhradí objednané služby do stanoveného termínu splatnosti, se účast v soutěži 
neumožní. Příslušníci AZ povolaní na cvičení a zahraniční účastníci hradí objednané 
služby při prezenci.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy propozic. V případě zrušení akce ze strany 
pořadatele, nebo zrušení účasti ze strany účastníka soutěže v důsledku změny cen objednaných 
služeb, se účastníkovi soutěže vrací předem zaplacené částky v plné výši.

Praha<*2.. března 2018

Schvaluji.
plukovník Ing\ Mari 
ředitel Krajského v 
v zastoupení 
podplukovník Ing.Nfave

Margai
ského velitelství hlavní město Praha 

ácl, MBA
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