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V Praze dne 12. května 2003 

Sportovní střelecký  klub                                 
0134 "V Chaloupkách"                               
Praha 

ZNALECKÝ  POSUDEK 
z oboru balistiky  

k bezpečnosti provozu střelnice SSK 0124 "V Chaloupkách" 

Střelnice se  nachází v Praze 9  - Hloubětíně, v místní 
části  "V Chaloupkách",     č. kat.  257/2 a  257/19. Majitelem  
a provozovatelem střelnice je  Sportovní střelecký klub 0134       
V Chaloupkách. Podle klasifikace ČSN 39 5401 jde o střelnici 
kategorie A (venkovní), třídy  l (veřejná, nekomerční, spor-
tovní), skupiny  K (pro kulové  zbraně). Střelnice má  jedno 
50metrové otevřené střeliště. 

V minulosti byla střelnice a její bezpečnost několikrát 
předmětem znaleckého  (balistického) posuzování. Od  té doby 
střelnice  prošla poměrně  rozsáhlou rekonstrukcí,  právě ke 
zvýšení bezpečnosti provozu. Konstrukce bezpečnostních zařízení 
vyplývá z přiloženého plánku a popisu k němu. 

Při střelbě  z palebné čáry  v přístřešku je  střelnice 
absolutně zabezpečená proti úniku  přímých střel obvyklé vý-
konnosti. Bezpečnostní zařízení  jsou zároveň provedena tak, aby  
se minimalizovala  možnost eventuálního  úniku odražené střely. 
Pokud by k tomu výjimečně došlo, což je možnost spíše teoretická, 
účinnost střely  nebude dostatečná ke zranění člověka. 

Tento posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu      
u Městského  soudu  v  Praze pro  obor střelivo  a výbušniny, 
specializace balistika. Znalecký úkon jsem vyznačil v deníku pod 
č. 159/2003. 

 



 

1 –  zastřešené palebné pozice 

2 – dřevěná clona od 1,75m do 5m výšky     
 síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm 
 vzdálenost od palebných pozic 3,3m 

3 – dřevěná clona od 1,65m do 5m výšky     
 síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm 
 vzdálenost od palebných pozic 12,3m 

4 – boční dřevěné clony vedoucí od 

 palebných pozic po clonu č.2,   
 zvedající se po úroveň příčných clon 
 síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm 

5 – podélné clony oddělující každé dva            
stavy, vysoké do úrovně podhledu          
clony č. 1 

 síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm 

6 – škvárový val (dopadiště střel)   
 výška: 1,7m                                              
 úhel svahu: cca 60°                                  
 na úpatí valu terčové zařízení s terči ve
 výšce 65cm, vzdálenost od palebných 
 pozic 50m 

7 – dřevěná stěna vysoká 4,5 – 6m dle 
svahových poměrů (horní zakončení v rovině 
vodorovné, cca 12m nad úrovní plochy 
střelnice) 

 síla: dřevo 2 x 25mm (1 x 50mm)     

8 – dřevěná stěna oddělující obě střelnice       
síla:  dřevo 2 x 50mm       

 výška: 2m 

9 – přírodní svah, zvedající se do výše cca 10m 
nad úroveň plochy střelnice 
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