
ŠKOLENÍ A VÝCVIK ŽADATELŮ 
O ZBROJNÍ PRŮKAZ 

 

 

 
 

Školení sestává z teoretické a praktické části, včetně nácviku ostré střelby.  
Teoretické školení žadatelů o zbrojní průkaz a zájemců o bližší seznámení s touto problematikou, 
včetně nácviku bezpečné manipulace se zbraněmi vede kvalifikovaný odborný lektor s víceletými 
praktickými zkušenostmi. Součástí teoretické přípravy je i zobecnění chyb, kterých se dopouštějí 
žadatelé o ZP při zkoušce odborné způsobilosti. 
  
Nácvik ostré střelby řídí správce střelnice za přítomnosti lektora. Termín školení je uveden v 
upoutávce na těchto internetových stránkách www.lukra.cz, nebo potřebné informace získáte na 
tel. čísle 605 297 065, nebo mailem na:  
kresanek@tiscali.cz.  
 
Cena školení je 2700,- Kč vč. DPH.  
 
V ceně školení je zahrnuto:  
 
•  
Odborný výklad k problematice zákona č. 119/2002 Sb. a navazujících právních norem, průběh 
zkoušek odborné způsobilosti a rozbor chyb, kterých se žadatelé dopouštějí u zkoušek - trvání 
celkem 80 minut.  
•  
Bezpečná manipulace se zbraní, její rozložení a složení v trvání 60 až 120 minut. 
•  
Seznámení se s problematikou zakoupení zbraní a jejich držení v trvání 20 minut  
•  
Zapůjčení střelnice, zapůjčení zbraní a použití střeliva  
•  
Ostrá střelba za řízení správce střelnice a řídícího střelby v rozsahu střelby na zkouškách odborné 
způsobilosti žadatelů o ZP s možností 3x tento postup zopakovat v délce do 60 minut.  
Cílem školení není vzhledem k vyčleněnému času naučit žadatele o ZP zákon o zbraních a 
související právní normy, ale seznámit zájemce s touto problematikou, případně prohloubit znalosti, 
odstranit nejasnosti a zodpovědět otázky, na které žadatel neuměl nalézt odpověď sám v rámci 
samostudia.  
Na školení získá účastník ucelený přehled o všeobecných podmínkách a o postupu pro získání ZP, 
informace o praktickém průběhu zkoušek odborné způsobilosti, včetně příslušných tiskopisů.  
 
Pokud máte zájem o toto školení, nezapomeňte se přihlásit mailem, telefonicky, nebo nejlépe 
osobně v prodejně zbraní a střeliva na ulici Havlíčkova 17 v Novém Jičíně.  
 
 


