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výcvik

Střelnice firmy SCSA Security 
je dobře zašitá – kdo neví, 
kde v pražských Čimicích 
hledat, snadno ji přehlédne. 
A to je škoda, protože trénink 
střeleckých situací na plátně, 
ať už s ostrou zbraní, nebo 
s laserem, je nejen poučný, 
ale i zábavný. 

útočník na plátně, zůstane zticha. 
Pokud obránce nestihne vystřelit 
dřív než útočník, čidlo pípnutím 
oznámí zásah. Pokud je ale obrán-
ce schovaný za překážkou tak, že 
čidlo „nevidí“ žádný ze zářičů, 
zůstane také potichu. 

Princip zařízení projekční střel-
nice je celkem jednoduchý: obraz 

Projekční střelnice 
v Praze-Čimicích
DaviD KaRÁSEK

„V 
současné době u nás tré
nují hlavně civilisté, a pak 
zde samozřejmě cvičíme 
zaměstnance naší bez
pečnostní služby SCSA 

Security. Měli jsme smlouvy i s policií 
a armádou, ale dnes jim kvůli škrtům 
na výcvik moc peněz nezbývá, takže 
sem policisté a vojáci chodí trénovat 
spíš za své se soukromými zbraněmi,“ 
říká jeden ze správců střelnice Jaromír 
volf. „Projekční střelnice napomáhá 
hlavně tréninku rozhodovacího pro
cesu. Každá výcviková série se skládá 
z řady situací, které začínají vždy stej
ně, ale postupně se objevují variace 
jejich zakončení – zájmová osoba může 

vytáhnout zbraň a vystřelit, 
utéct, vzdát se, může se ob
jevit jiný útočník, a jsou další 
možnosti.“ 
Simulace je ve srovnání se 

střelbou do terče téměř dokona-
lá, chybí pouze reakce zasažených 

pachatelů. „Původně jsme chtěli 
natočit i reakce na zásah, ale ukázalo 
se to technicky neschůdné – těch va
riant by už bylo neúnosné množství,“ 
říká druhý správce střelnice Jaroslav 
Slavata. Na střelnici lze cvičit i krytí, 

a to s pomocí přídavných čidel, která 
se upevňují na oděv. Čidlo reaguje na 
zvuk výstřelu a na signál dvou zářičů, 
umístěných po stranách plátna. Pokud 
„uslyší“ zvuk výstřelu dřív, než vystřelí 

�� Správci střelni
ce Jaroslav Slava

ta a Jaromír Volf

�� Jaroslav  
Slavata za  
pultem řídícího střelby

�� Motorkář a spolu
jezdec: vystřelí, nebo 
jen projedou kolem?

�� Pachatel se vzdá
vá… sakra, kde se tam 
vzal ten druhý?
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