
JAKUB HIGH – RISE BUILDING GUN 

TAKTICKO-STRELECKÝ TRENAŽÉR 

VÝŠKOVEJ BUDOVY MESTSKÉHO TYPU  
TACTICAL & SHOOTING SIMULATOR 

 
Druhy výcvikov / Types of training 

 Nácvik akcií a operácií v zastavanom priestore od najnižšej intenzity po najvyššiu 

 Operational drill in the build-up area on versatile intensity levels  

 Nácvik takticko-streleckých úloh v zastavaných oblastiach 

 Tactical shooting tasks drill in the built-up areas - Military Operations Urbanized Terrain (MOUT) 

 Nácvik činností spojených s protiteroristickými a záchranárskymi situáciami vo výškových obytných 

budovách v mestskom prostredí 

 Drill activities in connection with antiterrorist and rescue situations in the residential blocks of flats in 

urban area 

 Komplexný výcvik taktických postupov vojenských a policajných zásahových jednotiek v mestskom 

prostredí s ostrou streľbou 

 Special military and police tactical procedures drill in the urban area (CQB) with live ammunition 

 Výcvik súčinnosti zložiek Integrovaného záchranného systému a štábov krízového riadenia 

 IRS and crisis staffs cooperation drill  

 Nácvik vysadzovania a vyzdvihovania jednotiek zo strechy výškovej obytnej budovy pomocou 
lanových techník z vrtuľníka 

 Training in releasing or boarding troops from a roof of high building with rope techniques by helicopter 

 Výcvik ostreľovačov / Sniper training 

 Nácvik všetkých typov vnikania do bytových jednotiek výškových budov 

 Versatile types of building breaching drill into block of flats 

 Nácvik doprovodu VIP osôb / VIP protection drill 

 

Druhy streliva vo vybraných sektoroch / Ammunition 

 9 mm Para, 9mm FX 

 Brok / Shot 12/76 x 3,50 mm Magnum 

 7,65mm Browning 

 223 Remington 5,56 x 45 /Pb (no standart NATO) 

 Simunition do ráže / up to 5,56 mm 

 7,62mm Rd,  7,62mm – 308 Win, 7,62mm x 54Rd 

 

Imitačný materiál / Imitation material 

 Zadymovací systém, Otvorený oheň vo vaniach, Dymovnice, Zásahove výbušky P1 

 Smoke effects system, Open fire in containers, Smoke grenades, Flash bangs P1 
 

Druhy terčov / Targets 

 Papierové terče na stenu, Wifi terče (TEZA), Pohyblivý manéver Wifi terčov (TEZA) 

 Paper targets on the wall, Wifi targets (TEZA), Movable Wifi manoeuvre (TEZA) 


