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SPECIFIKACE 3D TERČE
3D terč je navrhnut tak, aby přiblížil střelbu na reálné cíle a zlepšil kvalitu střeleckého
výcviku. Je určen pro ozbrojené složky a pro celou škálu využití ve střelecké přípravě.
3D terč má realistickou podobu dospělého muže – hlava, krk , hrudník, tělo, pánev
a pravá ruka. Terč je z přední strany nastříkán speciální bílou barvou, která slouží zároveň jako ochrana proti slunci a povětrnostním vlivům.
Střely procházejí skrz terč a zanechávají po sobě jen vstupní a výstupní stopu (otlak
střely na materiálu) o průměru 1 mm. 3D terč je vyroben z velmi specifického materiálu, který se po vstřelu a výstřelu ihned zatáhne. Úbytek materiálu při výstupu střely
závisí na počtu soustřelů v jednom místě.
Na terč je možné střílet z jakéhokoliv úhlu. Terč je díky své hmotnosti a materiálu
ideální pro nácviky obranné střelby na krátké vzdálenosti s možností využití úderů
zbraněmi i beze zbraní. Stojan je rychle složitelný a stavitelný s maximální výškou
190 cm. Má speciální náběhovou hranu, která slouží jako ochrana těla stojanu
proti střelám.
Při zásahu střelou se odloupne vrchní barva nástřiku (bílá), vyhodnotí se zásah a místo
se znovu přestříká stejnou barvou. Takto se pokračuje do doby, dokud terč není úplně
zdeformován. Odhad odolnosti terče je přes 50 000 střel viz přiložená tabulka.
Střela SLUG z brokové zbraně zanechá větší vstupní stopu (2 mm) než střela ráže 223
(1 mm). Brokové zbraně, které používají lehké broky zůstávají v terči.
Střely ráže 223 (5,56 x 45) mají tendenci více deformovat zadní stranu terče – jedná
se o efekt lehké rotující střely. Žádná střela z testovaného množství nezdeformovala
terč z přední strany tak, že by v něm byly viditelné otvory.
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VARIANTY 3D TERČŮ
Máte možnost při výběru ze 2 druhů materiálu a 3 variant terčů.
Materiál:
• ČERNÝ ZÁKLAD: bílá barva na nástřik (překrytí střel)
• ČIRÁ BARVA: použití pro kriminalistiku jako balistický gel
Varianty terčů:
• ALPHA: terč bez pánve a bez ruky
• BRAVO: terč s pánví a bez ruky
• CHARLIE: terč bez pánve a s rukou
SLOŽENÍ: Základem terče je velice specifický materiál, který má velmi vysokou odolnost a pevnost v tahu a dává tímto terči obrovskou životnost. Testováno v zahraničí
při stálých teplotách 40 – 60 C˚ bez změny materiálu. Materiál je stálý a nemění
svou konzistenci.
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KARTONOVÉ TERČE
Terče nabízí celkem tři vyobrazení - ženu, muže a sebevražedného atentátníka.
Velkou výhodou je možnost připojení rukou, které svírají různé předměty. Díky tomu
se dají namodelovat různé střelecké situace, které mohou být pro střelce nekomfortní. Využití terčů je široké. Jsou skvělým nástrojem pro ozbrojené složky, kde pomáhají s přípravou a výcvikem, ale i soukromé agentury, které nabízí výcvik civilistů.
Samozřejmě potěší i běžné střelce, kteří na střelnici hledají něco trochu více zábavného. Dalším benefitem je dlouhá životnost jednotlivých terčů. Běžný papír je nahrazen
kartonem, který je mnohem odolnější a nabídne tak delší životnost. Při výcviku jsme
skrze terč prohnali více než 300 – 9 mm nábojů a byl stále schopný provozu jen stačilo
použít záslepky.
• jediné terče tohoto stylu
• dlouhá životnost všech terčů
• jasně viditelný obličej a obrys
• snadné sestavení různých situací
• několik verzí obsahu rukou
• snadné rozlišení pachatele
• snadná výměna a využítí
• možnost směrování a připnutí
• možnost obléknutí trička
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ROZMĚRY 3D TERČŮ
Váha 3D terče: 11,5 kg
Váha podstavce: 11 kg
Celková váha: 22,5 kg

120 mm 50 mm

770 mm

500 mm

70 mm

200 mm

150 mm

60 mm

300 mm

80 mm
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STOJAN
Výška stojanu bez maximálního vysunutí je 75 cm; s maximálním vysunutím je 97 cm.
Šířka stojanu je 40 cm.
Materiál:
JEKL síla 3 mm – vnitřní 40 x 40 mm
JEKL síla 3 mm – vnější 50 x 50 mm
JEKL síla 3 mm – spodní nohy 30 x 50 mm
Skládá se ze 4 částí:
1 – vrchní část
2 – spodní část
3 – levá noha
4 – pravá noha

vrchní část

spodní část

pravá noha

levá noha
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Doporučená bezpečná vzdálenost při střelbě je od 3 m.
Doporučujeme používat ochranné brýle.
Vyvarujte se střelby z bezprostřední vzdálenosti do spodní části terče – jedná se
o kovovou část spojující 3D terč se stojanem.
Při maximálním výškovém nastavení stojanu 97 cm – zatižte spodní část stojanu.

Ráže

Charakteristika a chování jednotlivé
ráže v materiálu 3D terče

Hranice odolnosti
při použití jedné ráže

9 mm

Vstupní a výstupní stopa má průměr cca 1 mm bez
žádné deformace na materiálu.

Přes 50 000 střel

7,62 x 39

Vstupní stopa o průměru cca 1 mm, výstupní stopa se
zvětšuje podle počtu soustřelů v jednom místě – na
zadní části může zanechávat postupně větší trhlinky.

Přes 50 000 střel

7,62 x 54 R

Vstupní stopa o průměru cca 1 mm, výstupní stopa se
zvětšuje podle počtu soustřelů v jednom místě – na
zadní části může zanechávat postupně větší trhlinky.

Přes 50 000 střel

5,56 x 45

Vstupní stopa o průměru cca 1 mm, výstupní stopa se
zvětšuje podle počtu soustřelů v jednom místě.
Střela zanechává v zadní části větší trhlinky. Jedná se
o efekt lehké střely, která má funkci rotující střely.
Způsobuje větší deformace v materiálu.

Přes 50 000 střel

Brokovnice
ráže 12

Při použití střel s náplní jednotlivých broků jakékoliv ráže
zůstávají broky v terči. Na vstupní straně může být větší
trhlinka podle úhlu výstřelu a velikosti použitých broků.

Přes 20 000 střel

SLUG

Při použití speciální střely SLUG je na vstupní straně
patrná trhlinka. Výstupní stopa se zvětšuje podle počtu
soustřelů v jednom místě – na zadní části může
zanechávat postupně větší trhlinky.

Přes 7 000 střel

Terč se vyznačuje vysokou odolností materiálu. Odhad životnosti terče je přes
50 000 střel. Na terči může být v zadní části větší úbytek materiálu, to však nemá vliv
na celistvost terče z přední strany. Terč je určen spíše pro střelbu z kulových zbraní
s minimálním použitím brokovnice.
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DESKY NA STŘELNICI
Naše společnost se kromě výroby 3D střeleckých terčů zabývá také výrobou
speciálních desek na střelnice, které fungují jako přední stěna před hardoxem.
Co můžeme?
• pomoci s realizací střelnice
• dokážeme vyrobit jakékoliv rozměry desek
• desky jsme schopni obarvit podle vašeho přání
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VYBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ BULLET
TRAP REAL TARGET
Spolehlivé vybíjení
Vybíjecí zařízení Bullet Trap Real Target® značně usnadní kontrolu bezpečně vybité
zbraně. Zařízení kompaktních rozměrů je velice skladné, takže ho lze využít nejen
v malých místnostech, ale také např. v autě. Díky univerzálnímu montážnímu systému můžete vybíjecí zařízení upevnit do vnitřních prostor budov, interiérů vozů,
případně venku.
Bezpečnost na prvním místě
V případě, že musíte vyndat zásobník a prokázat, že v komoře nemáte další náboj,
není nic jednoduššího a spolehlivějšího než vybít zbraň do vybíjecího zařízení.
Stačí namířit zbraň do zařízení a stisknout spoušť. Pokud vám ve zbrani zbyl náboj,
uvede ho vnitřní systém vybíjecího zařízení do vířivého pohybu, který absorbuje
energii vystřeleného náboje. Zařízení je bezpečné pro okolní prostředí, protože minimalizuje prachové plyny a hluk z výstřelu. Jakmile projektil ztratí energii, propadne
kontrolní mezerou do spodní části zařízení.
Široké využití
Zařízení je určeno pro uživatele, kteří jsou se zbraní v každodenním kontaktu.
Vhodné je pro policejní složky, armádu nebo bezpečnostní agentury. Využití si
najde také mezi sportovními střelci nebo v balistických laboratořích. Zkrátka všude,
kde je potřeba maximálně dodržovat bezpečnostní předpisy a mít jistotu, že je zbraň
opravdu vybitá.
Vybíjecí zařízení absorbuje palebnou energii s počáteční energií až 5 000 J.
Konkrétně absorbuje střely z Pistole – 9x19 mm, Samopal – 9x19 mm, Revolver 38
speciál, AR 15–5,56x45 mm, AK 47 - Mossberg 500 - 12/70.
• kompaktní rozměry
• montážní systém
• bezpečné pro okolní prostředí
• minimalizuje hluk a prachové plyny
• určeno pro široké množství ráží
• absorbuje palebnou energii až 5000 J
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TESTOVÁNÍ 3D TERČŮ
Naše 3D terče se testují v Armádě České republiky a u Policie České republiky,
kde sklidily velký úspěch. Dále byly používány ozbrojenými složkami pro
nácvik vstupu do budov, kde se testovalo střepinové poranění z náloží
používaných pro tyto účely. Testované kusy mají v sobě přes 46 000 střel a stále jsou
použitelné pro další výcvik viz obrázek terče níže.
Použité ráže: 9 mm, 45, 5,56 x 45, 7,62 x 39, 7,62 x 54R, 308win, brokovnice.
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O FIRMĚ REAL TARGET
Společnost Real Target s. r. o. byla založena v roce 2018 bývalým profesionálním
vojákem Armády České republiky, který sloužil u průzkumné jednotky a účastnil
se několika zahraničních misí. Vizí společnosti bylo vytvořit kvalitní produkt,
který přiblíží výcvik ozbrojených složek ve střelecké přípravě reálným podmínkám
v boji. Samotné výrobě prvního prototypu 3D terče předcházel čtyřletý vývoj a testování materiálu, ze kterého jsou terče vyrobeny.
První vyrobené terče prošly testováním jak u Armády České republiky, tak i u Policie
České republiky a na rekreačních střelnicích. Testování sklidilo velký úspěch a nadšení, a to především díky vysoké realističnosti terče a jeho vysoké životnosti, kdy první
vyrobený terč je po 3 letech používání a více než 46 000 zásazích stále funkční.
V současné době jsou naše 3D terče používané ve výcviku střelecké přípravy útvarů
Armády České republiky a Policie České republiky, s kterými zůstáváme v úzkém
kontaktu, a do našeho dalšího vývoje inovací začleňujeme jejich požadavky.
Dále se naše společnost zabývá vývojem terčů z jiných materiálů, abychom byli
schopni vyhovět širšímu spektru našich zákazníků. Navíc vyrábíme speciální desky
na střelnice. Ty zde plní funkci předních krycích plátů na ocelových a hardoxových
konstrukcích, které slouží jako lapače střel.
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Real Target, s. r. o.
IČ: 067 66 021
Adresa: Nitranská 894/8, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Mobil: +420 773 569 965
www. realtarget.cz

Distribuce Kartonových Terčů pro EU a Bullet Trapu
www.top-armyshop.cz
IČ: 287 85 606
Adresa: Nádražní 21, 513 01 Semily
Mobil: +420 774 923 869

