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KdrÏení zbraní kategorie D není
tfieba zbrojní prÛkaz, coÏ mÛÏe
vyvolat dojem, Ïe se zákon

ã. 119/2002 Sb. o stfieln˘ch zbraních
a stfielivu na tyto zbranû nevztahuje –
vÏdyÈ vzduchovka pfieci není skuteãná
zbraÀ, Ïe? Jde samozfiejmû o omyl, i dr-
Ïení, no‰ení a pouÏívání tûchto zbraní je
zákonem upraveno, a my doufáme, Ïe
tímto ãlánkem pomÛÏeme na-
‰im ãtenáfiÛm pfiedejít nedo-
rozumûním a potíÏím.

OBECNÁ PRAVIDLA
Oprávnûní nab˘vat, drÏet

a nosit zbraÀ kategorie D
a stfielivo do této zbranû má
osoba star‰í osmnácti let, kte-
rá je zpÛsobilá k právním
úkonÛm. K nabytí, drÏení ani
no‰ení není tfieba zbrojní prÛ-
kaz. Zákon v‰ak v˘slovnû
ukládá povinnost takovou
zbraÀ na vefiejnosti nebo na
místû vefiejnosti pfiístupném nosit skry-
tû, tj. Ïádná ãást zbranû nesmí b˘t vidût.
DrÏitel také nesmí zbraÀ nosit ãi s ní

na vefiejnosti ãi místû vefiejnosti pfií-
stupném jakkoli manipulovat, pokud je
jeho schopnost k této ãin-
nosti sníÏena poÏitím alko-
holick˘ch nápojÛ, návyko-
v˘ch látek, lékÛ nebo v dÛ-
sledku nemoci. To sice také
znamená, Ïe na místû vefiej-
nosti nepfiístupném se zbra-
ní smíte manipulovat i pod
vlivem alkoholu – není snad
ale nutné dodávat, Ïe to není
zrovna chytr˘ nápad. Za pfií-
padné zranûní ãi ‰kodu zpÛ-
sobenou takovou manipu-
lací drÏitel samozfiejmû od-
povídá v plném rozsahu.
U lékÛ si dejte pozor na ty,
u nichÏ se v pfiíbalovém letáku pí‰e, Ïe
mají vliv na schopnost fiízení motoro-
v˘ch vozidel. Ohlednû vlivu nemoci
neexistuje Ïádné konkrétní pravidlo,
ale necítíte-li se na to, abyste sedli za vo-
lant, radûji nesahejte ani na zbraÀ.

Dal‰í povinností drÏitele zbranû kate-
gorie D je zabezpeãení zbranû a stfieliva
proti zneuÏití, ztrátû a odcizení. Zákon ne-
definuje, jak konkrétnû má zbraÀ b˘t za-
bezpeãena, nemusíte tedy mít trezor.
Pfiípadná nepovolaná osoba by v‰ak
mûla pfiekonat alespoÀ nûjak˘ odpor, neÏ
se ke zbrani dostane. Je to trochu i o zdra-
vém rozumu. Znehodnocen˘ samopal si

klidnû povûste na zeì, ale
perkusní pistoli alespoÀ za-
mknûte do zásuvky – zvlá‰È
pokudmezi nepovolané oso-
by, které by se ke zbrani
mohly dostat, patfií i va‰e
vlastní dûti. UloÏená zbraÀ by
také mûla b˘t v nenabitém
stavu, vãetnû zásobníkÛ, ná-
bojov˘ch schránek ãi revol-
verového válce. Pokud zbraÀ
kategorie D nebo stfielivo
nosíte, musí b˘t neustále
pod va‰í kontrolou.

HISTORICKÉ ZBRANù
Stfielné zbranû, které byly vyrobeny do

31. prosince roku 1890 a jejichÏ ve‰keré
hlavní ãásti (tj. hlaveÀ, tûlo zbranû, pou-
zdro závûru a závûr, u revolveru hlaveÀ,

rám a válec, a také pfiípadné
vloÏné hlavnû a vloÏné ná-
bojové komory) byly vyro-
beny pfied tímto datem, pat-
fií mezi zbranû kategorie D.
PotíÏ obãas spoãívá v tom, Ïe
tyto zbranû ãasto nemají Ïád-
né znaãky ani doklady, které
by ukazovaly na jejich rok v˘-
roby. Je tedy prozíravé je
vzít ke znalci, kter˘ mÛÏe ur-
ãit rok v˘roby napfiíklad pod-
le typu ãi v˘robce, a nechat
si na zbraÀ udûlat posudek.
Mimoto je zakázáno stfiílet

ze zbraní, které nemají plat-
nou zku‰ební znaãku, a tu historické
zbranû obvykle nemají. Je samozfiejmû
moÏné je pfiinést do zku‰ebny a nechat
odzkou‰et, vyraÏením zku‰ební znaãky
v‰ak mohou ztratit ãást své historické
hodnoty, o riziku destrukce zbranû pfii

zkou‰ce ani nemluvû. I s odzkou‰en˘mi
zbranûmi smí drÏitel stfiílet pouze na
stfielnici, s v˘jimkou divadelních pfied-
stavení, rekonstrukcí historick˘ch bitev
a jin˘ch kulturních akcí, pfii nichÏ se ze
zbraní nevystfielují stfiely.

ZBRANù JEDNORANOVÉ
A DVOURANOVÉ, ZKONSTRUO-
VANÉ NA PRINCIPU DOUTNÁ-
KOV¯CH, KOLEâKOV¯CH,
K¤ESADLOV¯CH NEBO
PERKUSNÍCH ZÁMKOV¯CH
SYSTÉMÒ,
neboli „pfiedovky“ – zbranû nabíjené

prachem a stfielou. Nemusí jít jen o rep-
liky historick˘ch zbraní, vyrábûjí se i mo-
derní zbranû tohoto typu. Tyto zbranû jsou
také v kategorii D jedny zmála, které jsou
prakticky pouÏitelné k obranû, a napfiíklad
perkusní pistoli s jednou nebo dvûma
hlavnûmi lze i bez zbrojního prÛkazu le-
gálnû nosit na vefiejnosti a místech ve-
fiejnosti pfiístupn˘ch i ve stavu pfiiprave-
ném k pouÏití. Platí ov‰em zmínûná po-
vinnost skrytého no‰ení a zákaz no‰ení
a manipulace pod vlivem alkoholu, ná-
vykov˘ch látek, lékÛ nebo nemoci.
Sportovní stfielba z tûchto zbraní je

povolena pouze na stfielnici, se stejnou
v˘jimkou jako u historick˘ch zbraní –
smûjí se pouÏívat pfii divadelních pfied-
staveních, rekonstrukcích historick˘ch
bitev a jin˘ch kulturních akcí, pfii nichÏ
se ze zbraní nevystfielují stfiely. Je zde
také omezení, které se t˘ká stfieliva: ani
k nákupu stfielného prachu a zápalek ne-
potfiebujete zbrojní prÛkaz, nesmíte
v‰ak najednou pfiechovávat víc neÏ tfii
kilogramy prachu a víc neÏ tisíc zápa-
lek. Zákon také ukládá povinnost skla-
dovat zápalky oddûlenû od prachu
v samostatné schránce.

PALNÉ ZBRANù URâENÉ
PRO ST¤ELBU NÁBOJI TYPU
FLOBERT S POâÁTEâNÍ
ENERGIÍ ST¤ELY DO 7,5 J
Flobertky jsou zbranû na náboje, kte-

ré víceménû neobsahují stfieln˘ prach.
Hnací náplÀ tvofií pouze nárazová sloÏ.

KdyÏ se fiekne „drÏitelé zbraní“, obvykle se tím myslí drÏitelé zbrojních prÛkazÛ
a zbraní, k jejichÏ drÏení je zbrojního prÛkazu potfieba. Je zde ov‰em dal‰í, dost
opomíjená skupina drÏitelÛ zbraní, která zbrojní prÛkaz nemá nebo nepotfiebuje.
Jde o drÏitele pfiedovek, vzduchovek, plynovek a dal‰ích zbraní, které zákon
shrnuje do kategorie zbraní D.

Právníminimum
pro drÏitele zbraní kategorie D

Vzor homologační
značky pro plynové
a expanzní zbraně

Kontrolní znehodno-
covací značka, která
musí být vyražena
na znehodnocené
zbrani




