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O návrhu Evropské 
Komise zakázat většinu 
samonabíjecích zbraní 
a postihovat i občany, kteří 
mají na půdě vzduchovku 
po dědečkovi, se toho 
napsalo už dost. Přesto si 

Jak obelhali 
europarlament
Ondřej TULACH, ALeš CHUdOBA a dAvid KARÁSeK

P
roblém spočívá v tom, že 
návrh používá kombinaci 
právního jazyka, odborné 
terminologie z oblasti zbraní 
a vágní vymezení, která jsou 

pro nevyškoleného laika – europoslan-
ce nevyjímaje – tak matoucí, že byli 
samotní europoslanci očividně uvede-
ni v omyl ohledně toho, co by přijetí 
návrhu směrnice skutečně znamenalo. 
jde totiž o to, že evropská komise pře-
jímá lživé, iracionální a emocionální 
„argumenty“ některých protizbraňo-
vých nátlakových skupin. 

Chyták první: samonabíjecí 
nebo samočinné?

Čtenářům Střelecké revue asi ne-
musíme vysvětlovat, že samonabíjecí 
zbraně jsou ty, které dělají jenom bum, 
bum, bum, zatímco samočinné mají 
kadenci tatatatatatata a někdy i víc. 
většina politiků však odborné znalosti 
nemá a proto je poměrně snadné jim 

zbraně a zákony

mnoho novinářů i samotných 
europoslanců pořád myslí, 
že návrh COM2015(750) je ve 
skutečnosti neškodný, skoro 
nic nezakazuje a naopak 
zachrání Evropu před 
zločinci.

�� Kladívko (oranžově u civilní varianty Kalašni-
kova, a zeleně u civilní pušky typu AR-15) je po 
výstřelu nataženo pohybem závěru zbraně. Aby 
ale kladívko zůstalo natažené, je nutné je nějak 
zachytit, jinak by zbraň nestřílela. To zajišťuje tzv. 
přerušovač (fialově) – nezávisle na spoušti zachytí 
„zobáčkem“ kladívko a zablokuje jej v natažené 
pozici. Tento stav ale vylučuje střelbu! Kladívko, 
ležící na záchytu přerušovače, se totiž vůbec ne-
dotýká spouště (na ilustracích modře) a ta jej tedy 
nemůže uvolnit a nemůže dojít k výstřelu.

�� Až po uvolnění spouště záchyt přerušovače 
vypustí kladívko a dovolí mu zachytit se na 
spouš ti samotné

�� Teprve poté lze dalším stisknutím spouště kladívko uvolnit a vyvolat další výstřel – dřív to není tech-
nicky možné 

namluvit, že návrh zakazuje jen ty 
nejnebezpečnější zbraně. eurokomi-
sařce jourové bylo například někým 
sděleno, že návrh zakazuje jen útočné 

pušky s kadencí 800 ran za minutu, 
a takto to také napsala ve své odpo-
vědi. Automatické zbraně ale řadí do 
kategorie A už původní Směrnice 


