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I. Základní ustanovení 
 

1. Bojové střelby a taktická cvičení s bojovou střelbou představují 
komplexní metody přípravy vojsk a současně vyvrcholení jejich polní 
přípravy. Řídící bojových střeleb a taktických cvičení s bojovou střelbou je 
nadřízený velitel cvičící jednotky. 

 
2. Cílem bojových střeleb a taktických cvičení s bojovou střelbou je 

 prověřit připravenost cvičících velitelů a příslušníků štábů velet a řídit 
podřízené jednotkám, vojenské útvary a zařízení, prověřit připravenost 
těchto jednotek, vojenských útvarů a zařízení plnit bojové úkoly 
a současně sladit a zdokonalit jejich činnost při plnění bojových úkolů za 
podmínek, které se co nejvíce přibližují skutečným podmínkám vedení 
vojenských operací. Umožňují zdokonalit jejich činnost při využívání 
manévru a paleb ve dne i v noci, prohloubit jejich součinnost s přidělenými 
a podpůrnými prostředky a silami, se sousedy v operační sestavě. Při 
bojových střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou se cvičící učí 
odpovědnému jednání v daném operačním prostředí, jsou vedeni 
k iniciativě, aktivitě a rozhodnosti, učí se překonávat obtíže a využívat plně 
možnosti vlastní výzbroje a bojové techniky. 

 
3. Bojové střelby družstev nebo čet se uskutečňují na jedno z témat 

taktické přípravy, které předpokládá činnost družstva nebo čety za útoku, 
v obraně, při plnění úkolu zajištění přesunu, při průzkumu, při hlídkování 
a dalších taktických činnostech. Konají se ve dne i v noci. Taktická cvičení 
s bojovou střelbou se plní na komplexní téma, které zahrnuje několik druhů 
taktických činností, v různé denní a noční době a v různých klimatických 
podmínkách. 

 
4. Bojové střelby a taktická cvičení s bojovou střelbou probíhají 

souvisle a  nepřerušují se. Přerušit je může řídící bojové střelby nebo 
taktického cvičení s bojovou střelbou pouze tehdy, hrozí-li nebo došlo-li 
k narušení bezpečnostních opatření, je-li ohroženo splnění cílů zaměstnání 
nebo z jiných vážných a naléhavých důvodů. 

 
5. Doba trvání bojové střelby a taktického cvičení s bojovou střelbou 

zahrnuje zaujetí prostoru k zahájení, procvičení učebních úkolů a zaujetí 
prostoru pro ukončení. 
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6. Při bojových střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou se 
pozornost zaměřuje k dovednému a efektivnímu používání zbraní v boji, 
řízení palby jednotek a dodržování bezpečnostních opatření. 

 
7.  Jednotky se bojových střeleb a taktických cvičení s bojovou 

střelbou zúčastňují se stanovenými počty osob a bojové techniky, určenými 
podpůrnými jednotkami a s přidělenými posilovými jednotkami. O účasti 
posilových nebo podpůrných jednotek rozhoduje nadřízený velitel řídícího 
cvičení s potřebným časovým předstihem, v období plánování přípravy 
vojsk na časové období. 
 

8. Pro každou jednotku je třeba vytvářet specifickou taktickou situaci, 
předpokládající střelbu ze všech druhů zbraní na pozemní i vzdušné cíle 
a házení ručních granátů. Na vybrané cíle je třeba vést palbu v ochranné 
masce, střílnami z bojových vozidel a v noci s využitím noktovizních nebo 
termovizních zaměřovačů, popřípadě na cíle imitující palbu a na částečně 
osvětlené cíle. Zbraně vybavené termovizním zaměřovačem musejí vést 
palbu ve dne a v noci na část cílů tepelně imitovaných, přičemž část 
z těchto cílů musí být klamná. 
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II. Příprava funkcionářů 
 

1. K přípravě, řízení a hodnocení bojových střeleb se určuje řídící 
bojové střelby. V závislosti na velikosti cvičící jednotky se mohou 
s přihlédnutím ke skutečné potřebě určovat palební rozhodčí, pomocník 
pro terčový manévr a další funkcionáři podle rozhodnutí řídícího bojové 
střelby. Konkrétní složení uvádí (doplnit kdo) v plánu bojové střelby. 
 

2. K přípravě, řízení a hodnocení taktických cvičení s bojovou střelbou 
se určuje řídící taktického cvičení s bojovou střelbou a řídící štáb. Řídící 
taktického cvičení s bojovou střelbou je nadřízen všem účastníkům cvičení. 
Složení řídícího štábu včetně rozhodčí služby a jednotlivých skupin se liší 
v závislosti na rozsahu taktického cvičení s bojovou střelbou, náročnosti 
jeho řízení, počtu jednotek a rozhodnutí řídícího. Konkrétní složení 
řídícího štábu stanoví řídící cvičení v plánu taktického cvičení s bojovou 
střelbou a v organizačním nařízení (směrnicích) k přípravě 
a provedení taktického cvičení s bojovou střelbou. 

 
3. Řídící štáb pro taktická cvičení s bojovou střelbou mohou obvykle 

tvořit: 
a)  zástupce řídícího cvičení; 
b)  zástupce nebo pomocník řídícího cvičení pro letectvo s operační 

skupinou; 
c)  zástupce řídícího cvičení nebo pomocník náčelníka řídícího štábu 

pro logistické zabezpečení; 
d)  náčelník řídícího štábu; 
e)  pomocníci řídícího cvičení nebo náčelníka řídícího štábu pro 

jednotlivé druhy vojsk a služeb; 
f)  pomocník řídícího cvičení nebo náčelníka řídícího štábu pro 

značkování protivníka a imitaci; 
g)  pomocník řídícího cvičení nebo náčelníka řídícího štábu pro 

terčovou situaci; 
h)  pomocník řídícího cvičení pro průzkum, spojení a pořádkovou 

službu; 
i)  operační skupina, představující nadřízený štáb, sousedy a 

popřípadě i součinnostní, reálně necvičící jednotky; 
j)  skupina rozehry; 
k)  analytická skupina pro přípravu rozboru a hodnocení cvičení; 
l)  jiní pomocníci řídícího nebo odborné skupiny podle reálné potřeby, 

např. palební rozhodčí a další. 
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Způsob označení příslušníků řídícího štábu vychází z hlavy 1, čl. 5, odst. 2 
předpisu Vševojsk-4-2. Označení ostatních funkcionářů při bojových 
střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou stanoví řídící bojové 
střelby a taktického cvičení s bojovou střelbou.  
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III. P říprava cvičících 
 

1. Příprava cvičících na cvičení musí být předem stanovena a nesmí 
narušit metodickou posloupnost sladění štábů a jednotek. 
 

2. Příprava cvičících spočívá zejména ve studiu základních 
vojenských řádů a vojenských předpisů, směrnic, rozkazů, nařízení, 
instrukcí, námětu s přílohami a bezpečnostních opatření. 
 

3. Cvičící si připravují pracovní mapy (včetně jejich nadepsání), 
dokumentaci, technické prostředky velení a podklady pro vlastní práci 
jednotlivých příslušníků štábu a skupin. 

 
4. Před bojovými střelbami a taktickými cvičeními s bojovou střelbou 

se cvičící přezkušují ze znalostí základních vojenských řádů a vojenských 
předpisů, stálých operačních postupů, přidělené techniky včetně výzbroje, 
organizace, výzbroje a taktiky zvoleného protivníka a bezpečnostních 
opatření. 

 
5. Hlášení o připravenosti cvičících ke cvičení s důrazem na splnění 

stanovených úkolů a znalostí bezpečnostních opatření hlásí velitelé ve 
stanovených termínech nadřízenému veliteli.  
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IV. Příprava prostoru bojových střeleb a taktických cvičení s bojovou 
střelbou 

 
1. Bojové střelby a taktická cvičení s bojovou střelbou se konají ve 

vojenských výcvikových prostorech, které splňují požadavky 
bezpečnostních opatření při použití zbraní s ostrým střelivem a munice, 
stanovených platnými vnitřními předpisy. Podle obsahu cvičení mohou 
bojové střelby probíhat na začátku, uprostřed nebo na konci taktického 
cvičení a to ve dne i v noci. 
 

2. Taktický záměr pro bojové střelby a taktická cvičení s bojovou 
střelbou v etapě, ve které se má uskutečnit střelba ostrým střelivem, je 
ovlivněn možnostmi a rozmístěním střelnic jednotlivých vojenských 
výcvikových prostorů. Řídící bojové střelby nebo taktického cvičení 
s bojovou střelbou musí proto před vydáním pokynů pro přípravu bojové 
střelby a taktického cvičení s bojovou střelbou uskutečnit s velitelem 
(náčelníkem, správcem) střelnice dohovor, v potřebném rozsahu se 
seznámit s prostorem dané střelnice, limitujícími faktory danými 
provozními řády výcvikových zařízení a bezpečnostními opatřeními. 
 

3. Při přípravě prostoru pro bojové střelby a taktická cvičení s bojovou 
střelbou se kromě obvyklých opatření připravuje střelnice, na které se 
uskuteční bojová střelba. Střelnici pro bojovou střelbu a taktické cvičení 
s bojovou střelbou připravuje obsluha střelnice podle požadavků řídícího 
bojové střelby a taktického cvičení s bojovou střelbou. Všechny požadavky 
uvede velitel (náčelník, správce) střelnice a řídící bojové střelby a 
taktického cvičení s bojovou střelbou v Zápisu z dohovoru o využití 
výcvikového zařízení vojenského výcvikového prostoru (střelnice). 
Terčová situace pro bojové střelby a taktická cvičení s bojovou střelbou 
musí být postavena minimálně jednu hodinu před zahájením střelby. 
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V. Řídící dokumentace bojových střeleb a  taktických cvičení 
s bojovou střelbou 

 
1. K řízení bojové střelby družstva nebo čety zpracovává řídící bojové 

střelby plán bojové střelby. 
 

2. V plánu bojové střelby se uvádí: 
a) téma; 
b) cíle zaměstnání (pro velitele i jednotky); 
c) učební úkoly včetně doby jejich trvání; 
d) doba a místo bojových střeleb; 
e) materiální a technické zabezpečení; 
f) schéma taktické situace; 
g) opatření, která činí řídící bojové střelby; 
h) další potřebné údaje. 

 
3. Součástí plánu bojové střelby je schéma terčové situace.  

Na schématu terčové situace se uvádí: 
a)  rozmístění cílů a vzdálenosti k nim; 
b)  pořadí a doba ukazování cílů a způsob imitace; 
c)  hlavní směr střelby, pravá a levá hranice střelby; 
d)  druh a rozpočet terčů a střeliva; 
e)  čáry zahájení a ukončení palby; 
f)  volací znaky, signály pro řízení a schémata spojení i pro uzavírací 

směnu; 
g)   řídící stanoviště a organizaci spojení pro řízení terčové situace. 

Plán bojové střelby schvaluje nadřízený řídícího bojové střelby v jim 
stanoveném termínu. 

 
4. K taktickému cvičení s bojovou střelbou se zpracovává plán 

taktického cvičení s bojovou střelbou, jehož součástí jsou následující 
dokumenty: 

a)  plán řízení; 
b)  námět; 
c)  plán rozehry s přílohami; 
d)  plán značkování a imitace; 
e)  plán spojení a rádiového rušení; 
f)  bojové rozkazy a nařízení, předběžná nebo bojová nařízení; 
g)  dílčí plány příslušníků řídícího štábu, např. zástupců, pomocníků, 

rozhodčích atd.; 
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h)  plán reálných přesunů; 
i)  schéma terčové situace. 

 
Na základě rozhodnutí řídícího taktického cvičení s bojovou střelbou 
mohou být mimo uvedené dokumenty zpracovány další dokumenty. 
Plán taktického cvičení s bojovou střelbou schvaluje přímý nadřízený 
řídícího taktického cvičení s bojovou střelbou v jim stanoveném termínu. 
 

5. Plán taktického cvičení s bojovou střelbou je základním 
dokumentem pro řízení taktického cvičení s bojovou střelbou. Rozsah 
tohoto plánu stanoví řídící taktického cvičení s bojovou střelbou na základě 
skutečné potřeby. Musí přitom zabezpečit, aby plán poskytoval dostatek 
podkladů a informací pro rozhodování cvičících velitelů v jednotlivých 
fázích bojové střelby. Podle rozhodnutí řídícího taktického cvičení 
s bojovou střelbou se zpracovává na mapě, v písemné nebo v elektronické 
podobě. Skládá se z textové a grafické části. 

 
6. V textové části se uvádí: 
a)  téma; 
b)  cíle cvičení pro jednotlivé kategorie cvičících; 
c)  termín a místo cvičení; 
d)  složení řídícího štábu a cvičících; 
e)  období cvičení, doba jejich trvání a učební úkoly; 
f)  normy proběhu kilometrů, spotřeby munice a imitačních 

prostředků; 
g)  opatření řídícího cvičení a předpokládaná činnost cvičících, 

nezpracovává-li se samostatný plán řízení a další údaje podle potřeby. 
 

7. Grafická část se zpracovává na mapě, schématu, leteckém snímku 
apod. a obsahuje: 

a) výchozí situaci obou stran o 1 až 2 stupně výše, než je cvičící 
stupeň a dobu jejich zaujetí; 

b)  základní operačně-taktické nebo taktické údaje o cvičení, např. 
šířka a hloubka bojových úkolů, možné poměry sil a prostředků po 
jednotlivých obdobích cvičení, doba vyčleněná na vedení taktických 
činností, předpokládaná tempa postupu, taktických činností, rychlost 
přesunu apod.; 

c)  úkoly nadřízeného stupně v době zahájení cvičení, záměr operace 
nebo boje, úkoly nadřízeného stupně a záměry velitele v průběhu vývoje 
situace; 
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d)  úkoly cvičících jednotek; 
e)  předpokládanou situaci protivníka pro každé období cvičení; 
f)  prostory nebo úseky reálné činnosti cvičících jednotek; 
g)  legendu. 

 
8. V plánu taktického cvičení s bojovou střelbou se pro potřeby 

vlastní střelby dále uvádí: 
a) úsek nebo prostor bojové střelby s vyznačením jeho hranic; 
b) prostory výdeje a odevzdání ostré munice; 
c) palebná postavení podpůrných a přidělených jednotek; 
d)  objekty, které ničí podpůrné a přidělené jednotky, jejich 

souřadnice; 
e)  náletové směry letounů, vrtulníků a vzdušných cílů nebo imitátorů 

vzdušných cílů a způsob spojení s nimi; 
f) rozmístění palebných rozhodčích a spojení s nimi. 

 
9. Řídící dokumentace taktických cvičení s bojovou střelbou musí být 

označena v souladu se zvláštním vnitřním předpisem6). 
 
10. Terčová situace pro bojové střelby a taktická cvičení s bojovou 

střelbou se staví na celou hloubku bojové sestavy protivníka. Nelze 
připustit stavění terčů do linie. Terče pro odpalovací zařízení 
protitankových řízených střel, bojových vozidel pěchoty a kolových 
bojových prostředků se připravují vždy ve vzdálenosti D1/2 až DMAX pro ten 
počet odpalovacích zařízení, která budou střílet náhradní nebo ostrou 
municí. Ostatní operátoři odpalovacích zařízení u jednotky se před bojovou 
střelbou nebo po ní jednotlivě přezkušují na trenažéru, simulátoru v počtu 
elektronických výstřelů, odpovídajícím druhu boje podle tabulky 111 na 
pohyblivé cíle za následujících podmínek takto: 

a) u trenažéru, který umožňuje střelbu a navádění na skutečné cíle, 
povedou postupně operátoři odpalovacích zařízení střelbu na skutečné cíle 
ve vzdálenosti D1/2 až DMAX za stejných podmínek (den nebo noc), při 
simulování teploty ovzduší, směru a rychlosti větru jako u cvičící jednotky; 

b) u simulátoru, který umožňuje střelbu a navádění na simulované 
cíle, povedou postupně operátoři odpalovacích zařízení střelbu na cíle ve 
vzdálenosti D1/2 až DMAX  za stejných simulovaných podmínek (den nebo 
noc, teplota ovzduší, směr a rychlost větru jako u cvičící jednotky). 

                                                 
6) Čl. 50 odst. 2 písm. a) a b) RMO č. 11/2010 Věstníku Spisový řád rezortu Ministerstva obrany 
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Tabulka 111 
Výpočet minimálního počtu terčů 

 
Počet zbraní × koeficient pro: Druh zbraně na pozemní cíle 

útok obranu 

Ruční granát 0,3 0,2 

Sa (ÚP)  0,7 1,5 

LK  1 2 

OP (7,62 mm a 12,7 mm) 1,5 2 

TK v BV 3 4 

Pa RPG-7 0,7 0,8 

Pa RPG-75 0,3 0,5 

CG 1 1,5 
K (73 mm) 0.7 2 

K (30 mm) 0,7 2 

AGS-17 1 2 

VZ (14,5 mm) 1 3 

VH (20 mm) 1 3 

K (125 mm) 1 3 
K (100 mm) 1 3 

OZ PTŘS BVP a KBVP 0,5* 3* 

OZ přenosných PTŘS 2* 4* 
Z celkového počtu je důležitých terčů 25 % 50 % 

Z celkového počtu je pohyblivých terčů 15 % 30 % 
Z počtu terčů pro zbraně s termovizním 

zaměřovačem je tepelně imitováno 
50 % 100 % 

* Cíle pro PTŘS jsou určeny pro střelbu náhradní PTŘS podle možností limitu munice 
a zbývající pro střelbu z trenažéru. 

 
10. Součástí terčové situace jsou terče pro podpůrné a přidělené 

prostředky a připravují se záložní skupiny cílů. Počty cílů pro úkolové 
uskupení se stanovují na základě složení střílející jednotky. 

 
11. Počet a druh záložních skupin cílů musí odpovídat těm cílům, 

u kterých se předpokládá jejich ukázání při řešení nenadálých úkolů 
v průběhu střelby. Podle rozhodnutí řídícího cvičení lze jimi doplnit 
skupiny cílů, které v průběhu střelby nebylo možno ukázat. Ke zničení 
záložních skupin cílů se nezvyšuje počet munice. Při ukázání záložních 
skupin cílů se původní skupiny cílů již neukazují. 

 



 12 

12. Při bojových střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou 
v noci se cíle světelně imitují v souladu s tímto předpisem. 

 
13. Pořadí, dobu ukázání, směr, rychlost pohybu cílů a způsob imitace 

palby určuje řídící bojové střelby a taktického cvičení s bojovou střelbou 
podle taktické situace, charakteru cíle, pravděpodobného rozhodnutí 
a činnosti cvičících, dálky střelby a s přihlédnutím k denní nebo noční 
době. 

 
14. Celková doba ukázání cílů se určuje časem nutným pro přesun 

cvičících od čáry zahájení palby do čáry ukončení palby. 
 
15. Při bojové střelbě v obraně se celková doba na ukázání cílů určuje 

takto: 
a)  pro kanony 1 minuta; 
b)  pro těžké kulomety 1,5 minuty;  
c)  pro samopal, útočnou pušku, lehký kulomet, odstřelovačskou 

pušku, ruční protitankovou zbraň 1 minuta; 
d)  pro automatický granátomet, protitankovou řízenou střelu  

3 minuty; 
e)  pro soustředěnou střelbu jednotky na 5 minut.  

Přitom se nezasažené cíle mohou ukazovat až třikrát. Přestávku mezi jejich 
ukázáním stanoví řídící bojové střelby nebo taktického cvičení s bojovou 
střelbou. 
 

16. Cíle, které se v průběhu bojové střelby z různých důvodů 
neukázaly, např. pro poruchu zařízení, se podle rozhodnutí řídícího bojové 
střelby nebo taktického cvičení s bojovou střelbou do celkového počtu 
nezapočítávají. Neukázalo-li se více než 25 % z celkového počtu terčů a 
z toho 50 % důležitých, bojová střelba se nezapočítává a opakuje se 
v jiném termínu a při jiné taktické situaci. 

 
17. Dálku zahájení střelby na cíle (okamžik ukázání cílů) stanovuje 

řídící bojové střelby (taktického cvičení s bojovou střelbou). 
 
18. Střelba se musí zastavit, jestliže vzdálenost mezi cvičícími 

(bojovými vozidly) a cílem při střelbě dosáhla hodnot uvedených 
v tabulce 112. 
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Tabulka 112 
Dálky zastavení střelby v (m) 

 
Zbraň Na pozemní cíle 
Sa (ÚP)  25  

LK 50 
RPG-7, RPG-75 100 

OP (7,62 mm), LK na BV 150  
Carl Gustaf 200 

TK, TK v BV 200 
OP (12,7 mm) 

K (73 mm) , AGS-17 
VZ (14,5 mm) , VH (20 mm) 

300 

K (30 mm) 
K (100 mm), (125 mm) 

M (82 mm) 
M (120 mm), ShM (120 mm) 

400 

PTŘS 1/3 Dmax 

 
19. Při výpočtu množství nábojů, nezbytných k zasažení cílů z každého 

druhu zbraně, je nutno určit: 
a)  polohy ke střelbě nebo způsoby střelby, ze kterých se v souladu 

s taktickou situací cíle postřelují nebo ničí; 
b)  dálku zahájení střelby. Podle tabulky 113 se vypočítá počet nábojů 

nutných pro zasažení cílů ve stanovených vzdálenostech podle plánu bojové 
střelby. 
 

20. Při soustředěné palbě z kanonů tří a více tanků, bojových vozidel, 
kolových bojových prostředků, tarasnic, protitankových řízených střel 
a granátometů na jeden cíl se počet nábojů na zasažení cíle zvyšuje 1,5krát. 

 
21. V závislosti na meteorologických podmínkách, např. boční nebo šikmý 

vítr s rychlostí větší než 10 m.s
-1
, nárazový vítr, sněžení, déšť, a při střelbě v noci 

může řídící bojové střelby nebo taktického cvičení s bojovou střelbou povolit 
zvýšení počtu nábojů maximálně 1,5krát. Počet nábojů se svítící střelou nesmí 
překročit 25 % celkového počtu nábojů. 
Všechny druhy zbraní se nabíjejí na povel velitelů jednotek až po překročení 
čáry zahájení palby. 
 

22. Při bojových střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou se 
munice v jednotce, která uskutečňuje bojovou střelbu, rozděluje podle 
rozhodnutí velitele střílející jednotky. Pořadí, místo, dobu a způsob výdeje a 
odevzdání nespotřebované munice stanovuje řídící bojové střelby a taktického 
cvičení s bojovou střelbou. 
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Tabulka 113 
 

Normy k výpočtu množství nábojů pro střelbu z ručních zbraní 
a zbraní bojových vozidel 

 
Vzdálenost terče (m) 

100 200 300 500 700 900 1100 1300 Druh 
zbraně 

Poloha při 
střelbě 
(způsob 
střelby) Počet nábojů na jeden terč 

vleže (vstoje) 
s oporou 

(z dvojnožky) 
3 5 8 12 20 30 40 - 

vleže bez opory 4 6 10 20 30 - - - 
vkleče 5 8 10 25 40 - - - 

za zastávky 
vstoje 

8 15 20 30 - - - - 

za chůze nebo 
střílnami za 
pohybu, letu 

10 20 30 - - - - - 

Sa (ÚP)  
LK  

 

střílnami 
z místa 

a zastávek 
4 7 12 20 40 - - - 

vleže (vstoje) 
s oporou 

 1 1 2 3 5 8 - 

vleže bez opory  1 2 3 5 8 13 - 
vkleče  1 2 5 8 13 - - 

OP (7,62 
mm; 12,7 

mm) 
za zastávky 

vstoje 
 2 3 8 13 - - - 

z místa pro BV  4 6 10 15 20 30 - 
za zastávky 

z OT, BVP-1, 
za pohybu pro 
BVP-2 a tanky 

 6 10 15 20 25 - - 
LK na 
BV 

za pohybu OT, 
BVP-1 

 
 

 8 15 30 45 - - - 

do 2 m  6 8 10 14 18 22 
TK  

z místa na cíle 
vysoké  2 m a více 5 6 8 10 12 14 

do 2 m - - - 
1 1 2      

2 m a více  - - 

RPG-7 
RPG-75, 

Carl 
Gustaf 

z místa na cíle 
vysoké  

  1 2 2    
do 2 m  2 4 8   

K 
(73 mm) 

z místa, za 
zastávky a za 

pohybu 
na cíle vysoké 

2 m a více   1 2 3 4 6 
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Vzdálenost terče (m) 
100 200 300 500 700 900 1100 1300 Druh 

zbraně 

Poloha při 
střelbě 
(způsob 
střelby) Počet nábojů na jeden terč 

 do 2 m 
 

-  8 10 - - 
K (30 
mm) 

z místa, za 
zastávky a za 

pohybu 
na cíle vysoké  

 
2 m a více  

-  6 8 12 14 

400 
m 

600 
m 

800 
m 

1000 
m 

1200 
m 

1400 
m 

1600 
m 

 
AGS-17 

po zastřílení na 
jednotlivý cíl 

6 9 12 15 19 21 24  
na cíle vysoké 

do 2 m 
do 800 m 

na cíle vysoké 
2 m a více 

do 1000 m 

každých započatých 200 m nad 
tyto dálky 

 

2 1 

VZ (14,5 
mm) 

VH (20 
mm) z místa, za  

zastávky a  za 
pohybu 

3 1 

na cíle vysoké 
do 2 m 

do 1000 m 

na cíle vysoké 
2 m a více 

do 1500 m 

každých započatých 500 m nad 
tyto dálky 

2 1 

K (100 
mm) 

K (125 
mm) z místa, za   

zastávky 
za pohybu 

3 1 

PTŘS z místa a za zastávky 
Dmin až Dmax, 1 střela 
(elektronický výstřel) 

Ruční 
granát 

z místa a za pohybu (ze země a BV) 

Minomet, 
ShM 

z místa a za zastávky 

počet munice v souladu se 
cvičeními v házení ručních 
granátů a cvičení střeleb 

z minometů 
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VI. Bezpečnostní opatření 
 
Při bojových střelbách a taktických cvičeních s bojovou střelbou je 

nutno dodržovat veškerá ustanovení vojenského předpisu Bezpečnostní 
opatření při taktických cvičeních s bojovou střelbou všech druhů zbraní 
(Vševojsk-2-9) a ustanovení ostatních vojenských předpisů, která 
pojednávají o bezpečnosti při výcviku.  
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VII. Hodnocení bojových střeleb a taktických cvičení s bojovou 
střelbou 

 
1. Hodnocení bojové střelby družstva, čety a  taktického cvičení 

s bojovou střelbou vychází z hodnocení taktické přípravy a střelecké 
přípravy v jejím průběhu. 
 

2. Hodnocení „splnil“  z taktické přípravy se stanoví za činnost 
velitelů a jednotek, podle následujících kritérií: 

a) velitelé se dopustili při učinění rozhodnutí pro splnění bojového 
úkolu nepřesností, které neměly vliv na jeho splnění; vydávali úplné 
bojové rozkazy (bojová nařízení) a organizovali součinnost;  během boje 
se reálně rozhodovali, projevili  potřebnou důslednost při realizaci svých 
rozhodnutí; 

b) jednotky za útoku – včas vyrazily ke zteči; současně ve stanovený 
čas („H“) provedly zteč; při rozvíjení útoku s menší dovedností střídaly 
palbu a manévr do boku a týlu protivníka; zahájení zteče se účastnilo 
nejméně 90 % bojové techniky;   

c) v obraně – ve stanovený čas dosáhly pohotovost obrany. Během 
boje zaujímaly záložní postavení a prováděly manévr k protizteči do boku 
a týlu protivníka. 

 
3. Hodnocení „splnil“  ze střelecké přípravy se stanoví podle 

následujících kritérií. 
Byly zasaženy nejméně dvě třetiny všech cílů (terčů) z toho  

80 % důležitých. Za důležité terče se považují terč č. 9, 10, 12, 12a, 12b, 
13, 13a, 13b, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 17a. 

 
4. Celkové hodnocení se stanoví: 
splnil – jestliže obě hodnocení jsou splnil. 
 
5. Pro všechny jednotky, které se zúčastnily cvičení s bojovou 

střelbou, se stanoví jediné hodnocení. Hodnocení jednotek druhů vojsk se 
stanoví podle osnov střeleb příslušného druhu vojska. 
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