
 

KURZY PŘESNÉ STŘELBY PRO ROK 2020  
 

TERMÍNY KURZŮ  

1.    21. – 22. – 23. února 2020  OLOMOUC 300m kurz pro začátečníky 

Střeliště je zakryté 

Možnost využití baru na střelnici (jídlo, pití)  

WC a sprcha na střelnici. 

ČAS VÝUKY: 21. února 16,00 – 19,00 hod. (teorie) 

   22. února 09,00 – 18,00 hod. (1,5hod.na oběd) 

   23. února 09,00 – 12,00 hod.  

 CENA ZA OSOBU:  4.500,- Kč  platba na místě 

Počet nábojů na kurz:  80 ks   

Strava:    v ceně je 2x oběd, ostatní je individuální 

Ubytování:    každý si řeší sám přes internet. Uložení zbraní 

      přes noc je možné na střelnici. 

 

 

2.    11. – 12. – 13. června 2020  BZENEC 800m kurz pro pokročilé 

Střeliště je otevřené 

WC a sprcha na střelnici. 

ČAS VÝUKY: 11. června 16,00 – 20,00 hod. 

   12. června 09,00 – 18,00 hod. (1,5hod.na oběd) 

   13. června 09,00 – 13,00 hod.  

 CENA ZA OSOBU:  5.000,- Kč  platba na místě 

Počet nábojů na kurz:  100 ks 

Strava:    individuálně (možnost využití kuchyňky 

      na střelnici) 

 Ubytování:    individuálně (přes internet „ubytování ve Bzenci) 

   

 

3.    13. – 14. – 15. srpna 2020  BZENEC 800m kurz pro pokročilé 

Střeliště je otevřené 

WC a sprcha na střelnici. 

ČAS VÝUKY: 13. srpna 15,00 – 20,00 hod. 

   14. srpna 09,00 – 18,00 hod. (1,5hod.na oběd) 

   15. srpna 09,00 – 13,00 hod.  

 CENA ZA OSOBU:  5.000,- Kč  platba na místě 

Počet nábojů na kurz:  100 ks 

Strava:    individuálně (možnost využití kuchyňky 

      na střelnici) 

 Ubytování:    individuálně (přes internet „ubytování ve Bzenci) 

   

 

 



 

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ: 

 

a) ZBRANĚ:     maximálně do ráže.338LM ne větší!  

b) OPTICKÝ ZAMĚŘOVAČ:  osazený na zbrani v kvalitní montáži, 

umožňující stranové a výškové klikání 

c) POZOROVACÍ PŘÍSTROJ: pokud máte, vemte, využijete ho! 

d) STŘELIVO:    střelivo určené pro sportovní střelbu 

e) ČIŠTĚNÍ NA ZBRANĚ:  vytěrákovou tyč jednodílnou nebo skládací, čistící  

kartáčky, 0,5l technického líhu, staré hadry na 

čištění, kvalitní nůžky, olej  

(nejlépe BREAKE FREE CLP 22)  

f) OBLEČENÍ:    pohodlné oblečení – myslivecké nebo vojenské  

maskáče, pevná obuv, ochrana proti dešti,  

teplé oblečení. (do auta si dejte náhradní oblečení 

a obuv), přezůvky,… 

g) PSACÍ POTŘEBY:   poznámkový blok, malá kalkulačka, psací potřeby  

umožňující psaní v nízkých teplotách, pravítko 

(délka 20cm), ostatní dle uvážení 

h) OSTATNÍ:    chrániče sluchu, pokrývka hlavy (klobouk,  

kšiltovka, čepice, atd.), menší baťůžek  

na střelecký materiál, kvalitní nůž do kapsy  

nebo na opasek.  
 

 

STRAVA: 

 

Každý účastník si stravu řeší sám. V Olomouci bude 2x oběd v ceně kurzu. Vždy bude 

přestávka na jídlo! Na střelnici je možné využít kuchyňku – ohřev stravy na 

elektrickém sporáku, mikrovlnce. Možnost uvaření čaje, kafe.  

Na střelnici Bzenec je možnost večer rozdělat oheň a grilovat. 
 

 

UBYTOVÁNÍ: 

 

Ubytování si každý řeší sám. Na střelnici Bzenec je možné v teplých měsících spát 

venku pod stanem, v autě,… 
 

 

DOPRAVA: 

 

Bzenec:  GPS pozice:        48°57´23.118“N,  17°16´43.592“ E 

Olomouc:  střelnice Olomouc - Lazce   

 

V případě jakýchkoli dotazů kdykoliv volejte. 


