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zajímavosti

www.egun.de 
jsou internetové stránky bezesporu 

největšího evropského trhu se zbraně-
mi pod záštitou dražební společnosti 
stejného jména. Po registraci na strán-
kách www.egun.de máte možnost 
být účastníkem pro nás velkolepého, 
velikostně nebývalého obchodu jak 
s novými, převážně však s použitými 
zbraněmi, který jen potvrzuje skuteč-
nost, že SRN je vyspělá země s his-
torickými tradicemi ve výrobě zbraní 
a příslušenství, lovu, sportovní čin-
nosti, ale i v oblasti vojenství. V těchto 
skutečnostech se odráží i sortiment 
nabízených zbraní, střeliva, náhradních 
dílů, optiky, rybářských potřeb, nožů, 
sběratelských předmětů a odborné 
literatury... 

Stránky dražební společnosti eGun 
vás zcela jistě zaujmou – a to i v pří-
padě, je-li váš velký trezor zaplněn 
zbraněmi k prasknutí. Možná, že i za-
přisáhlý starší antimilitarista zavzpo-
míná na léta promarněná s modrou 

knížkou nebo se v něm zažehne impulz 
k tomu napravit „lajdácký“ přístup, 
jímž promarnil vojenskou základní 
službu. Nemluvě o těch mladších, kteří 
už tu možnost neměli. Nepodceňuji 
ani alternativu, že některé tělo s duší 
sportovce zjihne před posledními mo-
dely sportovních zbraní a v předsta-
vě kvalitativních změn své sportovní 
budoucnosti se pustí do dražeb. Přes 
skutečnost, že se dnes můžeme rado-
vat z výběru zbraní na trhu a internet 
nás zahrnuje nabídkami v sortimen-
tu krátkých i dlouhých zbraní, naše 
možnosti porovnání jsou s eGunem 
nesrovnatelné.

Dražení zbraní není složité. Pozor-
nost je zapotřebí věnovat tomu, zda 
zbraň, popř. jiný dražený předmět, 
jsou určeny k vývozu do EU, nebo 
pouze pro SRN. Ale i v tomto případě, 
že předmět vašeho zájmu není určen 
pro Čechy, není mnohdy vyloučena 
jakási možnost domluvy s prodejcem. 
Pro znalce německého jazyka je tento 

V Německu je samozřejmostí 
internetová dražba zbraní 
a příslušenství na eGunu.  
Za hranicemi pořádající 
země, v zemích EU, 
je pochopitelný zájem 
podstatně snížen 
podmínkami, které v místě 

Jak se
draží
 BohUMil hEiN

Z
ačínajícím dražitelům chybí 
teorie, ale i praxe. Snad i pro-
to je u nás dražba na eGunu 
už několik let předmětem dis-
kuzí střelecké veřejnosti, už 

proto, že je to i hra. Pokušitele štěstí si 
najde dražba, ať už se jedná o dražbu 
aut, movitého, ale i nemovitého ma-
jetku. Kdo by nechtěl sám, o své vůli 
rozhodnout o ceně zboží, o které má 
zájem? Dražení zbraní, navíc meziná-
rodní, je však i po letech pro mnohé 
tabu. Zkušenosti jsou různé, pokusím 
se vyjádřit i moje postřehy. 

na eGunu
konání z logických důvodů 
nejsou. Musíme si uvědomit 
potřebu dalších povolení, 
z důvodu bezpečnosti 
podstatně složitější, a tím 
dražší přepravu zbraní, 
komunikaci v cizím jazyce, 
platbu v eurech v aktuálním 
kurzu bank, s tím 
související poplatky; obavy 
o stav vydražené zbraně 
a v neposlední řadě obavy 
o investované finance. 




