
 
 

KURZY PŘESNÉ STŘELBY PRO ROK 2021 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tyto kurzy provádí: 
Petr MAREK 

bývalý příslušník 601. skupiny speciálních sil. 
Od roku 1994 se aktivně věnuje výcviku odstřelovačů v ozbrojených složkách. 

V roce 2000 sestavil a velel první profesionální skupině odstřelovačů v AČR. 
 

Odborné kurzy: 
- Kurz F.B.I. Carlose N. Hathcocka v USA 

- Kurz odstřelovačů v Izraeli 

- Kurz odstřelovačů v Kanadě 

- Kurz taktické střelby z ručních zbraní v Izraeli a u SF USA 

Účast na seminářích odstřelovačů: 

- v Kanadě, Anglii a Belgii 

Zahraniční mise: 
- ochrana civilních zaměstnanců OSN  - UNGCI v Severním Kurdistánu 

- mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii 
- průzkumné operace v Kosovu 

- bojové operace v Afghánistánu jako odstřelovač 
- vojenská asistence v Africe 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Marek Petr:  telefon:  +420 608 965 849 

     Email:  marenasonar@seznam.cz  
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TERMÍNY KURZŮ 

 

REGISTRACE: nejméně 14 dní před začátkem každého kurzu! 
   Registraci zasílat formou závazné SMS: +420 608 965 849 

 
Přezkoušení: přezkoušení se týká pouze těch, kteří se účastní všech kurzů, 

nebo už mají za sebou základní kurz a můžou pokračovat 
v pokročilém nebo zdokonalovacím kurzu.  

Zapůjčení zbraní: po dohovoru je možné zapůjčit vybavenou zbraň. 
Kompletace zbraní: na začátku kurzu si každý pod odborným dohledem a v místě 

určeném pro tyto činnosti, zkompletuje zbraň a provede se 
důkladná kontrola funkčnosti zaměřovače. 

 

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  

na každý kurz 70 ks 

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  

a sněhu, 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  

 

kurzy 

TERMÍN: 

STŘELNICE: 
TERMÍN A 
ZAČÁTEK: 

UBYTOVÁNÍ 
NA 

STŘELNICI 
TYP KURZU: 

CENA / 
Kč 

měsíc: datum: 

srpen 6. - 7.- 8. OLOMOUC  
začátek:    6. 8.  

13:00hod. 
NE ZÁKLADNÍ 4.500,- 

září 10. - 11. BZENEC 
začátek:  10. 9. 

11:00hod. 
ANO POKROČILÝ 4.500,- 

říjen 22. - 23. VSETÍN 
začátek:  22. 10. 

12:00 hod. 
NE ZDOKONALOVACÍ 5.000,- 

prosinec 10. - 11. BZENEC 
začátek:  10. 11. 

11:00 hod. 
ANO PŘEZKOUŠENÍ 4.500,- 



 

 

STRAVA: 

 

Každý účastník si stravu řeší sám. Vždy bude přestávka na jídlo! 

Na každé střelnici je možné využít kuchyňky – ohřev stravy na elektrickém sporáku, 

mikrovlnce. Možnost uvaření čaje, kafe.  

Střelnice Střelná u Vsetína je poměrně daleko od nejbližšího obchodu, takže je nutné 

si stravu na tento kurz dovést sebou.  
 

 

UBYTOVÁNÍ: 

 

Ubytování tam. Kde to není možné, si každý řeší sám. 
 

 

V případě, že se z jakých - koli důvodů se nemůžete dostavit na kurz,  

PROSÍM O PODÁNÍ INFORMACE ALESPOŇ 4 DNY DOPŘEDU! 

 

V případě jakýchkoli dotazů kdykoliv volejte nebo pište: +420 608 965 849 


