
Pfiedev‰ím konstatujme, Ïe drtivá
vût‰ina zboÏí, která se prodává ve
zbraÀové rubrice na Aukru, je zce-

la bezproblémová. Pochopitelnû pokudod-
myslíme ty lidi, pro které je problém uÏ
sama skuteãnost, Ïe si lidé vzájemnû
prodávají zbranû. Vzhledem k drtivé pfie-
vaze noÏÛ, bodákÛ, ‰avlí, nábojnic, drob-
n˘ch (nikoli hlavních) ãástí zbranû apod.
to s tou bezproblémovostí ani jinak b˘t ne-
mÛÏe. Chladné zbranû zákon neomezuje,
aãkoli já bych pro pfiehr‰el nov˘ch noÏÛ
v˘chodního pÛvodu zfiídil zvlá‰tní koutek.
Bezproblémová je také drtivá vût‰ina

paln˘ch a stfieln˘ch zbraní, které se na
Aukru prodávají. Buì jsou historické, ane-
bo jde o airsoft ãi vzduchovky, popla‰Àáky
atd. Ostatnû prodej zbraní jin˘ch kategorií
portál zakazuje. Dokonce se zde nesmû-
jí prodávat plynovky, kupodivu také mo-
derní perkusní zbranû a zakazují i zne-
hodnocené zbranû. DodrÏování tûchto
ãetn˘ch zákazÛ si Aukro fie‰í samo pro-
stfiednictvím cenzora, kter˘ se ov‰em ofi-
ciálnû jmenuje jinak. A také moÏná fun-
guje bonzovací systém.

KOPANINY
První skupina tûch, kdo si tady koledují

o prÛ‰vih s policií, jsou prodejci tzv. ko-
panin, ãili vykopan˘ch moderních pal-
n˘ch zbraní z první, ale mnohem ãastû-

ji ze druhé svûtové války. B˘vají to vûci,
které jsou uÏ na první pohled po desítkách
let vytaÏené ze zemû, a pokud by snad ná-
hodou bylo moÏno mechanismem po-
hybovat, vystfielil by z toho snad jen úpl-
n˘ ‰ílenec. JenomÏe z hlediska na‰eho
zbrojního zákona se jedná o zbranû pfií-
slu‰né kategorie, podléhající ohlá‰ení ãi
povolení, nebo dokonce zbranû zakáza-
né. Ná‰ zákon totiÏ zná jen úfiednû zne-
hodnocené zbranû, a pokud by se na‰el
aktivní policista, jenÏ potfiebuje hodnû ãá-
rek za chycené „zloãince“, mohly by
s tûmi vraky nastat problémy. KvÛli kusu
starého nefunkãního Ïeleza!
Na‰tûstí tohoto materiálu od poãátkÛ

Aukra v˘raznû ubylo a uÏ del‰í dobu jsem
Ïádnou takovou vûc nezaznamenal. Tyto
zbranû jsou také na seznamu pfiedmûtÛ,
s nimiÏ se zde nesmí obchodovat. Aukro
tyto nabídky zfiejmû maÏe. ProdejcÛm
a vÛbec nálezcÛm tohoto materiálu vãet-
nû pfiedmûtÛ, které zbrojnímu zákonu ne-
podléhají, budiÏ je‰tû sdûleno, Ïe nálezy ze
zemû patfií státu, i kdyby se jednalo o dva
knoflíky. Prostû je to tak, takÏe nálezy uãi-
nûné detektory tfieba na boji‰ti u Hradce
Králové nepatfií na Aukro, ale do muzea.
Pochopitelnû jsou v˘jimky, které státu
nepatfií, jako plynovod, vodovod, ropovod
nebo elektrické kabely. A také vûci, které
nalezl náhodou dûdeãek pfied rokem1950.

HISTORICKÉ A „HISTORICKÉ“
Dal‰í skupinu zbraní, jeÏ mÛÏe pÛsobit

problémy, jsou vojenské zbranû-zadov-
ky, které se vyrábûly pfied i po roce
1890. Mám na mysli tfieba ‰v˘carské re-
volvery model 1882, které se v nabídce
obãas objeví. Pro nûkteré prodejce jde
prostû bez rozdílu roku v˘roby o histo-
rické zbranû, protoÏe „je to pfiece model
1882“. JenomÏe zrovna tûchto revolve-
rÛ se z celkového vyrobeného
mnoÏství vyrobilo pfied ro-
kem 1890 pouh˘ch pár ti-
sícovek, takÏe vût‰ina
exempláfiÛ, které se po
Evropû pohybují, byla
vyrobena po roce 1890.
O tomto modelu nepí‰eme
jen tak. Prosákly k nám zprá-
vy, Ïe právû kolem ‰v˘car-
sk˘ch revolverÛ vz.1882 uÏ do-
‰lo k nûjakému neblahému po-
licejnímu konání vÛãi tûm, kdo je pro-
dávali nebo koupili. Víc nevíme. Jedna
paní povídala a má to od té druhé paní.
Podobná, byÈ ponûkud optimistiãtûj‰í,

je situace tfieba s nûmeck˘mi vojensk˘-
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Podobnû jako velká ãást
ãtenáfiÛ Stfielecké revue,
také já se s radostí proháním
na‰í zbraÀovou rubrikou internetového
aukãního portálu Aukro. Lze tam vidût
mnoho zajímav˘ch vûcí z na‰eho oboru,
a pokud na to máte, tak si je mÛÏete i koupit.
Za tûch pár let jsem já osobnû pfii obchodování nikdy nenarazil
na podvodníka, hlupáka nebo ‰ílence. Ne v‰ichni v‰ak mûli to ‰tûstí,
protoÏe takoví tam bohuÏel také chodí a dûlají problémy nám v‰em.

Na Aukro
s rozumem

Mgr. Jan TET¤EV

NeÏ koupíte
‰v˘carsk˘ revolver
model 1882 „bez
papírÛ“, chce to
o nûm nûco vûdût
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