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sběratelství

Přiznejme si, že 
znehodnotit zbraň je pro 
většinu z nás – jejich milovníků 
– záležitost přetěžká a srdcervoucí. 
Vyřídit definitivně starou kamarádku jenom 
proto, aby ji bylo možno pověsit na zeď 
a nemusela být takzvaně na papírech? 
Poněkud jiný případ představují vojenské 
zbraně, zvlášť ty automatické. Armády jich 
v současné době vyřazují tolik, že najít pro ně 
uplatnění na civilním trhu je veliký problém. 
Něco se nechá odprodat momentálním „přátelům“ 
v rozvojovém světě. Ale i příležitostně přátelští mouřeníni 
si dnes vybírají a neskousnou zbraně hodně zastaralé či 
v mizerném stavu. Navíc konkurence na tomto poli je veliká. 
Některé zbraně se dají přestavět na samonabíjecí funkci, ale 
i tak jich hodně zbyde.

P
okud většina neprodejných 
zbraní nemá skončit jako 
druhotná surovina v hutích, 
je znehodnocení cesta, jak 
prodloužit jejich fyzickou 

existenci, trochu vydělat a současně 
někomu udělat radost. Oprávnění ke 
znehodnocování zbraní u nás mají 
podnikatelé v oboru zbraní a střeliva, 
kteří mají přidělenou znehodnocovací 
značku od Českého úřadu pro zkoušení 
zbraní a střeliva. 

Zatímco v případě loveckých nebo 
sportovních zbraní se znehodnocují 
jednotlivé kusy, u vojenských dochází 
většinou ke znehodnocení většího poč
tu zbraní téhož typu najednou. Ty se 
následně distribuují v poměrně husté 
síti obchodů se zbraněmi. Ano, u nás 
jde o obchody se zbraněmi, protože 
armyshopy bez zbrojní licence nesmějí 
prodávat ani zbraně kategorie D. Řada 
armyshopů však licenci má.

Vlastník před znehodnocením před
kládá zbraň policii ke kriminalistické 
expertize a žádá o povolení ke znehod
nocení – to aby pachatelé trestných 
činů nedávali po akci zbraně úředně 
znehodnocovat. Při hromadném zne

hodnocování zbraní, které 
některé firmy u nás 
provádějí, je krimi
nalistická expertiza 

jejich velkého množ
ství pořádná zabíračka 

Podle zákona
Osoba oprávněná ke znehodnoco

vání musí při znehodnocení nebo 
výrobě řezu dodržovat postup stano

vený prováděcím právním předpi
sem nebo schválený Českým 

úřadem pro zkoušení 
zbraní a střeliva. 

Znehodnocenky  
jsou dnes levné
Mgr. JAn TETŘEV

i pro odborná pracoviště policie. Zvlášť 
v případě znehodnocování zbraní, kte
ré padesát let ležely ve skladech někde 
na Balkáně či v rusku, je to asi plýtvání 
penězi i silami.

�� Asi nejoblíbenější 
znehodnocená zbraň, 
která se u nás už řadu 
let prodává, je samopal 
(útočná puška) vz. 58 ráže 
7,62x39 mm. Běžně se prodává 
také v řezu.

�� Kulomet vz. 59  
ráže 7,62x54R se nej-
častěji prodává jako 
komplet s nábojovými  
schránkami,  
dvojnožkou  
a popruhem
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