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Nabídka terčovnic pro lukostřelbu 
 
Dovolujeme si Vám nabídnout nový typ terčovnic pro sportovní i bojovou nebo loveckou lukostřelbu. 
Praktičnost těchto terčovnic prověřili zkušenosti ze soutěží, seminářů a tréninků v průběhu 8 let. 
 
Standardní terčovnice 
 
Rozměry terčovnice: 600 mm x 550 mm x 300 mm 
Cena:        1 500,- Kč  
Vlastnosti: 
Terčovnice jsou mimořádně lehké (cca 3 kg). 
Standardní součástí terčovnice jsou závěsná oka nebo háčky. 
Výplň terčovnice tvoří nařezané pásy tlumícího materiálu, který je samosvorný. To znamená, že po vytažení šípu 
z terčovnice se otvor v tlumícím materiálu zatáhne. Šípy se vytahují snadno, bez použití pomůcek.  
Pásy tlumícího materiálu umožňují, v případě prostřílení zásahové části terčovnice, přeskládání těchto pásů, což 
prodlužuje životnost terčovnice. 
Vnější obal tvoří krabice z třívrstvého kartonu. Z tohoto důvodu nelze terčovnici vystavovat nadměrnému vlhku 
(déšť, vlhké podloží atd.). 
 
Použití: 
Terčovnice svou konstrukcí umožňuje jak připevnění na stojan (může být součástí dodávky obr. 1), tak pověšení na 
střelnici nebo v terénu. 
Další výhodou terčovnic je, možnost střílení z různých úhlů. Umožňuje to jejich použití v terénu, ať již na terénní 
střelbu nebo střelbu na 2D terče (obr. 3). 
Terčovnice je určena pro střelbu z luku, pro střelce s nátahovou sílou max. 40 liber a ze vzdálenosti min. 15 metrů. 
Na tyto terčovnice nelze používat řezné hroty, povoleny jsou pouze hroty terčové. 
Při rozstřílení čelního kartonu je nutná jeho výměna. Výměna je snadná. 1 ks náhradního čela terčovnice je součástí 
dodávky. Při výměně se odřízne lepicí páska prostříleného čela terčovnice a novou páskou (izolepa šíře 5 cm) se 
přilepí nový čelní karton (obr. 2). 
Výměnu čela doporučujeme provádět ve chvíli, kdy poškození čelního kartonu způsobuje možnost stržení kousků 
kartonu šípem, který jej vtáhne do tlumícího materiálu. Včasná výměna prodlužuje životnost terčovnice.  
 
Životnost: 
 
Při zachování výše uvedených podmínek je minimální životnost terčovnice 4 000 - 5 000 zásahů. 
Životnost čelního kartonu závisí na druhu šípů, předpoklad je cca 500 zásahů při pravidelném rozptýlení na ploše. 
 
obr.1      obr.2       obr.3 

   
 
 

Další typy terčovnic 
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Desková terčovnice nebo zástěna  

 
Pružná terčovnice pro 2D terče o síle 15 nebo 20 centimetrů, rozměry 
dle požadavku zákazníka (max. 1,2 m x 2m). 
Terčovnice je přizpůsobena k snadné instalaci v terénu pomocí kolíků, 
které jsou součástí dodávky. 
Odolná i ve vlhku. 
 Při rozměrech 60 x 80 cm a síle 15 cm je cena    900, -Kč 

 60 x 80 cm a síle 20 cm je cena 1 000, -Kč 
 

   
 

Polštářové terčovnice  
 
Různé typy polštářů o min. síle 20 cm a obrysovém rozměru 40 x 60cm . 
Čtyři  úchyty v rozích pro pověšení.  Vhodné pro různé terény a disciplíny. 
 

cena od 600,- Kč 
 
 
 
 
 
 
Figuríny - pouze na zakázku, dodací lhůta cca 5 - 6 týdnů.  
 

cena od 2 300,- Kč 
 
 
 
 
Příklady použití figurín a polštářových terčovnic. 
 

 
 
 


