
 
 
Názov predmetu:  Odborný  výcvik -  PUŠKÁR 

Predmet: povinný 

Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník 

Vyučujúci:  VACHÁLEK   Jozef 

Spôsob hodnotenia: hodnotenie prác 

Počet hodín: 62  - 80 

Forma výučby: riadené samoštúdium, praktické cvičenia, prednášky 

Ciel štúdia: Obsah špecifického vyučovacieho predmetu strelné zbrane a balistika nadväzuje na 

obsah, ktorý žiaci získali v 2. a 3. ročníku, zameraného na vývoj zbraní od najstarších čias až po súčasnosť. 

 Zdokonalia sa v osvojovaní a pochopení základnej odbornej terminológie zbraní a ich systémov. Ďalej je učivo 

zamerané na získanie poznatkov z rozdelenia zbraní podľa účelu používania a konštrukčného riešenia. 

V odbornej oblasti balistika si žiaci osvoja teóriu strely od vývinu prechodom cez hlaveň až po cieľ. 

Podrobnejšie sa oboznámia s jednotlivými fázami letu náboja a vlastnosťami zameriavacej techniky. 

 

ANOTÁCIA PREDMETU 

 

    I.  ZÁVADY ZBRANÍ, ÚRADNÉ SKÚŠKY ZBRANÍ                                                            10  hodín 

 bežné závady súvisiace s použitím zbrane 

 rozdelenie skúšok, skúšobné metódy, meranie súčiastok zbraní 

 tormentácia – tlaková skúška, nastreľovanie zbrani 

    II. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŠPORT. A LOVECKÝCH ZBRANÍ                                7 - 10 hodín 

 vzduchovky a plynovky,  malorážky , funkcia súčiastok 

  guľovnice, samočinné pušky, pištole, revolvery, kombinované zbrane 

    III. NASTAVENIE JEDNOTLIVÝCH MECHANIZMOV A ČASTÍ ZBRANÍ              7 - 10 hodín 

  nastavenie vzduchových a plynových zbraní 

  nastavenie guľových  a brokových zbraní 

 nastavenie samočinných zbraní,  revolverov a pištolí 

    IV. POUŽÍVANIE ŠPEC. NÁRADIA NA MONT. VŠETKÝCH DRUHOV ZBRANÍ   7 - 10 hodín 

  náradie na montáž systémov, náradie na pažbenie 

  náradie na tlakové skúšanie a nastreľovanie zbraní, úpravy náradia 

V.  ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA ZBRANÍ                                                                                   7 - 10 hodín                                                   

  údržba zbraní pri používaní , údržba zbraní pri skladovaní 

VI.  MONTÁŽ ZBRANÍ ZO SÚČ. VYROBENÝCH NA SÚSTR. A FRÉZOVAČKE   7 – 10 hodín 

 kontrola a oprava súčiastok pred montážou, montáž zbraní a ich uvedenie do funkcie 

 používanie jednotlivých druhov spájkovania, zásady pri pažbovaní 

 montáž puškohľadov 

VII.  RENOVÁCIA ZBRANÍ VRÁTANE POVRCHOVÝCH ÚPRAV                           7 – 10 hodín 

 renovácia mechanizmu zbraní , renovácia hlavní 

 renovácia pažieb , renovácia povrchových ochrán 

 renovácia optických zariadení 

                VIII. ŠPECIFICKÉ UČIVO                                                                                                        10 hodín 

 súborná práca 

 

 

Podmienky k získaniu hodnotenia: 

 Pravidelná aktívna účasť 

 Absolvovanie predpísaných hodín praxe 

 Odovzdanie kontrolných prác 

Doporučená literatúra: 

 J.Švagr – J. Vojtík      :  Technológia ručného spracovania kovov  

 Ing. František Souček :  Technológia I. PUŠKÁR    ,   

  Jan Kríbek                  :  Strelné zbrane  


