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RozhovoR

na zbraních
RED

Žena

V redakční poště se stále 
objevují dotazy na základní 
problémy spojené s pořízením 
zbrojního průkazu a jeho 

Vy máte zbrojní průkaz?
Jak se to říká, kovářova kobyla chodí 

bosa. Mne moje práce moc baví a obá-
vám se, že kdybych se jí začala věnovat 
i ve volném čase, mohla bych si ji 
znechutit, a já jsem takhle moc spoko-
jená. Potřebuji ve svém životě pestrost 
a mám ještě spoustu dalších koníčků.

Které to jsou?
Hudba, tanec, sport, nedávno jsem 

reprezentovala policii ve fotbale, sice 
jen v přátelském utkání, ale bylo to 
super, dále modeling, fotomodeling, vi-
zážistika, cestování. Můj přítel je mysli-
vec, takže i tak se dostanu mezi své lidi.

Když to vezmeme od začátku, kde 
lze podat přihlášku ke zkouškám na 
zbrojní průkaz? V souvislosti se sní-
žením počtu služeben to dnes není 
tak jednoznačné, jako když byly na 
každém okrese.

Přihlášku ke zkoušce z odborné způso-
bilosti lze podat v rámci Středočeského 
kraje na kontaktních místech v Benešo-
vě, Kladně, Kolíně, Mělníku, Praze a Pří-
brami. Úřední hodiny jsou všude stejné, 
pondělí a středa od 8 do 17 hodin.

Proč máte úřední hodiny jenom 
dva dny?

Někdy také musíme zpracovat agen-
du nabranou v úřední dny, vždyť jenom 
naše kontaktní místo má přes 4200 
držitelů zbrojních průkazů a všechno 
nejde vyřídit na počkání.   

Máte nějakého rekordmana, který 
třeba dělal víc zkoušek, než uspěl?

Co si já pamatuji, tak jeden by se na-
šel. První přihlášku si podal, když jsem 
nastoupila na oddělení, a protože se 
dá zkouška opakovat vždy až po třech 
měsících, tak to už byl neúspěšný asi 
pětkrát, protože si dopřával delší pauzu 
a pak ještě čekal na volný termín. Po-
šesté testy složil, ale zase se nezdařila 
praktická část, takže si ji ještě zopakoval 
a zdárně zkoušku dokončil. Obdivuji 
jeho výdrž, ale svého cíle se dočkal.

Jakého máte nejstaršího držitele ZP?
Myslím, že nejstaršímu je víc než 91 let.

Kolik si zapsat skupin? Obvykle až po 
vydání zbrojního průkazu jeho majitel 
zjistí, že by se mu vyplatila některá další. 

Já jsem názoru, že když už bych se 
na zbrojní průkaz učila, podala bych 
si přihlášku, kde bych měla uvedené 
všechny skupiny. Pokud by mi tedy 
bylo víc než 21 let, to je podmínka 
u skupin ADE, a měla bych lovecký 
lístek, což je podmínka u skupiny C. 
Sice by mě zbrojní průkaz vyšel na 
2500 korun, ale měla bych vystaráno 
a nemusela bych si třeba za dva roky 

praktickým použití. Proto  
jsme požádali o rozhovor  
ženu, která se skoro denně 
potýká s našimi ocelovými 
miláčky, neboť pracuje 
na Oddělení služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál  
na jednom z kontaktních míst 
ve Středočeském kraji, prap. 
Bc. Barboru Šmejkalovou.

Jak dlouho pracujete u Policie ČR?
U policie jsem sedmým rokem, dřív 

jsem pracovala u cizinecké policie na 
letišti, tehdy ještě Praha - Ruzyně, a teď 
už začínám třetí rok na oddělení zbraní.

�� Prap. Bc. Barbora 
Šmejkalová

10-11_rozhovor.indd   10 16.9.13   15:55




