
Příloha č. 5 zadávací dokumentace 

Specifikace předmětu plnění – Laserová střelnice 
 

Umístění  

Název vybavení Notebook Kusy: 1 

Specifikace 

 
Rozměry (d×š×v) 

max 

 Hmotnost: cca 2,3 kg 

Popis zařízení 

Notebook s plnohodnotnou numerickou klávesnicí, určený pro výcvik a nácvik střelby 

s připojením k dataprojektoru a detekční kameře. 

Parametry 

Minimální parametry: 

 min dvoujádrový procesor s PassMark – CPU Mark skóre 2 500 

 4 GB RAM; 

 500 GB HDD + 8 GB SSD rapid cache ; 

 mechanika DVD ±RW; 

 vyhrazená grafika 1 GB kompatibilní se software laserové střelnice 

 LAN 10/100/1000; Wi Fi; Bluetooth 

 USB 4× (z toho 2× USB 3.0); 

 další porty: HDMI; VGA; 

 matný display 15,6 s podsvícením LED; rozlišení HD; 

 klávesnice plné velikosti s numerickou, odolná proti polití; 

 rozšířená záruky na 3 roky; 

 doprava do a z autorizovaného servisu na náklady servisního střediska; 

 OS: Windows 7 Prof. 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému 

Windows 8 Pro nebo Windows 8.1 Pro). 

 

  



Umístění  

Název vybavení Dataprojektor Kusy: 1 

Specifikace  

Rozměry (d×š) cm  Hmotnost: cca  

Popis zařízení 

Dataprojektorem s širokoúhlou projekcí, určený pro projekci v nezatemněné místnosti.  

Parametry 

Minimální parametry: 

o projektor s 3LCD technologií pro kvalitní podání barev; 

o velmi krátká projekce; 

o 3000 lm; 

o kontrastní poměr, 10 000 : 1; 

o rozlišení: WXGA, 1280 × 800, 16 : 10; 

o životnost lampy min 5 000 hodin (v běžném režimu svícení – ne v EKO 

režimu); 

 kompletní montáž (doprava, materiál, práce, revize el. přívodu) 

 

Umístění  

Název vybavení SW s detekční kamerou Kusy: 1 

Specifikace  

Rozměry (d×š) cm  Hmotnost: cca  

Popis zařízení 

Software umožňující výcvik a nácvik základních, pokročilých i profesionálních střeleckých 

dovedností, zdokonalení přesnosti a rychlosti vyhodnocení jednotlivých střeleckých cvičení, 

natočení, realizace a trénink vlastních situací s možností větvení řešené scény, vytváření 

vlastních modelových situací (scén). Možnost dalšího rozšíření o další SW 

Kamera umožňující detekci ve viditelném i neviditelném (IR) spektru 

Parametry 

Minimální parametry: 

 kamera s HW KLÍČEM 

 detekce ve viditelném i neviditelném (IR) spektru 

 snímání v HD rozlišení 

 



Umístění  

Název vybavení Zbraně Kusy: 4 

Specifikace  

Rozměry (d×š) cm  Hmotnost: cca  

Popis zařízení 

1. Makety běžně používaných krátkých zbraní s viditelným nebo neviditelným (IR)  - 

1ks nebo neviditelným – 1 ks laserovým paprskem (celkem 2 ks) 

2. Laserový zářič, který je možno vložit do běžně používané služební zbraně (např. CZ 

75 Compact 9mm) – 2 ks 

Parametry 

 

 


