STRELNICA BOJOVÝCH VOZIDIEL
COMBAT VEHICLE SHOOTING RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
Streľba zo všetkých druhov ručných zbraní cez deň i v noci z miesta, v pohybe a zo
streleckých veží
Day and night firing from all types of hand weapons in movement, from turrets or in
a stationary position
streľba z bojových vozidiel z miesta a za pohybu cez deň i v noci
Day and night firing from combat vehicles in a stationary or moving position
streľba z konvojov vozidiel s obmedzením streľby len do cieľovej plochy strelnice
Shooting in convoy at given targets within a firing range
taktická príprava s cvičnou a imitačnou muníciou, alebo s využitím systému MILES 2000
Tactical drill with drill ammunition or with simulation technology MILES 2000
taktický výcvik v mínovej bezpečnosti a ženijnej príprave
Tactical mine security drill and engineer operational drill

Druhy terčov / Targets
papierové terče na pevné stojany, jutové terče na sklopné zariadenia, kovové terče na
sklopné a otočné zariadenia (TERČOT, AIRTEC)
Paper targets on wooden stands, Jute targets on folding stands, Metal targets on folding
and rotating stands (TERČOT, AIRTEC)

Rozmery strelnice / Dimensions
Šírka 500m / Width 500m
Maximálna dĺžka streľby 7000m / Maximum shooting length 7000m

SÚČINNOSTNÁ STRELNICA
COMBINED ARMS TACTICAL SHOOTING RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
taktická príprava s cvičným strelivom alebo s využitím systému MILES 2000
Tactical training with drill ammo or with system MILES 2000
taktické cvičenia s bojovými streľbami do stupňa prápor
Tactical exercises with combat firing up to the battalion level
takticko-odborné cvičenia prieskumných, špeciálnych, výcvikových, podporných
a zabezpečovacích jednotiek
Tactical drill for recconnaissance, special, training, support and logistics units
taktické cvičenia pozemných jednotiek s bojovou streľbou s podporou letectva
Army tactical exercises with combat shooting under coverage air forces
streľba z ručných zbraní, bojových vozidiel a zbraní raketového vojska a delostrelectva
Firing from hand weapons from combat vehicles of rocket and artillery branches
výcvik jednotiek doprevádzajúcich konvoje s ostrou streľbou
Unit drill in supporting convoys with live firing
streľba z palubných zbraní vrtuľníkov
Firing from helicopters
ostré trhanie ženijnou muníciou
Demolitions
taktický výcvik v mínovej bezpečnosti a ženijnej príprave
Tactical mine security drill and engineer operational drill
Druhy terčov / Targets
papierové terče na pevné stojany, jutové terče na sklopné zariadenia, kovové terče na
sklopné a otočné zariadenia (TERČOT, AIRTEC)
Paper targets on wooden stands, Jute targets on folding stands, Metal targets on folding
and rotating stands (TERČOT, AIRTEC)

Rozmery strelnice / Dimensions
Šírka 1000m / Width 1000m
Maximálna dĺžka streľby 8000m / Maximum shooting length 8000m

PECHOTNÁ STRELNICA
INFANTRY SHOOTING RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
streľba z ručných zbraní
Firing from hand weapons

Druhy terčov / Targets
papierové terče na pevné stojany, kovové terče na sklopné a otočné zariadenia (AIRTEC)
paper targets on wooden stands, metal targets on folding and rotating stands (AIRTEC)

Imitačný materiál / Imitation material
zadymovací systém, kontrolovaný otvorený oheň, dymovnice, zásahové výbušky
Smoke system, controlled open fire, smoke grenades, flash bangs

Rozmery strelnice / Dimensions
Šírka 200m / Width 200m
Maximálna dĺžka streľby 200m / Maximum shooting length 200m
20 palebných postavení / 20 firing positions

DELOSTRELECKÁ STRELNICA
ARTILLERY SHOOTING RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
priama a nepriama streľba pozemným delostrelectvom z odkrytých i zakrytých palebných
postavení všetkými kalibrami na pevné a pohyblivé ciele
Direct and indirect firing by artillery from open and covered firing positions at stationary and
moving aims
taktické cvičenia jednotiek delostrelectva
Artillery units tactical drill
nácvik riadenia paľby raketometov a delostrelectva
Drill in firing from rocket launchers and artillery drill
bombardovanie a streľba z vrtuľníkov a lietadiel
Shelling and firing from helicopters and aircraft

Druhy terčov / Targets
jutové terče na pevné stojany /Jute targets

Imitačný materiál / Imitation material
kontrolovaný otvorený oheň, dymovnice, zásahové výbušky
Controlled open fire, Smoke grenades, Flash bangs

Parametre strelnice / Range parameters
Palebné postavenie Útlaka (dĺžka streľby 4,5km – 7,5 km alebo 10,5 km)
Firing position Útlaka (Shooting length 4,5km – 7,5km or 10,5 km)
Palebné postavenie Stará Lešť (dĺžka streľby 5,5km – 7,5 km)
Firing position Stará Lešť (Shooting length 5,5km – 7,5km)
Palebné postavenie Veľký Lom (dĺžka streľby 4,5km – 7,0 km)
Firing position Stará Lešť (Shooting length 4,5km – 7,0km)

CVIČISKO TRHANIA A MÍNOVANIA
DEMOLITION RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
výcvik trhacích prác za denného svetla a dobrej viditeľnosti
Demolition drill by day and high visibility
výcvik ženijných zručností pri práci s trhavinami
Enginner drill at demolition skills
ostré trhanie a mínovanie
EOD drill and drill in placing mines
ničenie všetkých druhov pechotnej munície, pyrotechnických prostriedkov a delostreleckej
munície okrem munície zápalnej, dymovej, osvetľovacej a chemickej
Demolition of infantry ammo, pyrotechnic devices and artillery ammo except inflammable,
smoke, lighting and chemical ammo
taktický výcvik v mínovej bezpečnosti a ženijnej príprave
Tactical mine security drill and engineer tactical drill

Imitačný materiál / Imitation material
dymovnice, zásahové výbušky
Smoke grenades, Flash bangs

Ohrozený priestor/ Endangered area
Okruh 1500m / Perimeter 1500m

HÁDZALISKO RUČNÝCH GRANÁTOV
HAND GRENADE RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
hádzanie všetkých typov ručných granátov zavedených vo výzbroji OS SR z okopu
a z bojových vozidiel pechoty
Standard hand grenade throwing from trenches or from infantry combat vehicles

Imitačný materiál / Imitation material
dymovnice, zásahové výbušky
Smoke grenades, Flash bangs

Druhy terčov / Targets
kovové terče na pevných stojanoch
Metal targets on fixed stands

Ohrozený priestor / Endangered area
Okruh 200m / Perimeter 200m

VODNÉ CVIČISKO
WATER OBSTACLE RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
výcvik v prekonávaní vodných prekážok hlbokým brodením tankov
Training in overcoming water obstacles as deep wading with tanks
výcvik v prekonávaní vodných prekážok plávaním obrnených transportérov a bojových
vozidiel pechoty
Training in overcoming water obstacles as floating with armoured carriers and infantry
combat vehicles
výcvik záchranných a vyprosťovacích jednotiek
Rescue and recovery unit training
výcvik ženijných jednotiek s motorovými súpravami a prepravnými prostriedkami
Engineer unit training with engines sets and transport equipment
výcvik potápačov
Scuba diving drill

Parametre brodov/ Wade parameters
Hĺbky 2,4m a 4,3m / Depths 2.4m and 4.3m

KEMP ŠTEFÁNIK
CAMP ŠTEFÁNIK

Druhy výcvikov / Types of training
Výcvik jednotiek vysielaných do operácií medzinárodného krízového manažmentu v činnostiach:
Unit training in operational skills for international crisis management activities:
výcvik zaujatia krytu a činnosť v kryte
Drill in shelters
riešenie rôznych vzniknutých taktických situácií pod rôznymi námetmi
Solving various tactical situations with given scenarios
kontrola techniky a osôb vstupujúcich do priestoru zodpovednosti
Checking technique and persons entering into givens AORs
streľba so streleckých veží cvičným alebo ostrým strelivom
Firing from turrets with drill or live ammo
výcvik posilnenia strážnych stanovísk
Drill in strengthening of guard posts

Imitačný materiál / Imitation material
kontrolovaný otvorený oheň, dymovnice, zásahové výbušky
Controlled open fire, Smoke grenades, Flash bangs

CVIČISKO VODENIA BOJOVÝCH VOZIDIEL
ARMOUR DRIVING QUALIFICATION RANGE

Druhy výcvikov / Types of training
výcvik vodičov vo vedení a prekonávaní prekážok kolesovou a pásovou technikou
Driver drill in driving track and wheeled vehicles and overcoming obstacles

Imitačný materiál / Imitation material
kontrolovaný otvorený oheň, dymovnice, zásahové výbušky
Controlled open fire, Smoke grenades, Flash bangs

Rozmery cvičiska / Dimensions
dĺžka 6140m / length 6140m
7 prekážok / 7 obstacles

