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CÍL
LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU

- Lovecké zbraně , střelivo, pomůcky a zařízení ( pravidla jejich 
používání a bezpečnostní opatření )

- Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

- Zákon o zbraních a střelivu č. – platné novely č . 170 /2013 Sb +  

281/2013 Sb + 204/2015 Sb + 206/2015 Sb. + 229/2016 Sb.



STUDIJNÍ MATERIÁLY



JEDNOTKY A MÍRY POUŽÍVANÉ VE 
STŘELECKÉ PRAXI



ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ZBRANÍ

Chladné zbraně

Střelné zbraně 

Zbraně

Mechanické

Plynové

Palné

Nože
Lovecký tesák
Lovecké kopí



ZBRANĚ CHLADNÉ

Chladné zbraně
Nože
Lovecký tesák
Lovecké kopí



Historické chladné zbraně



Chladné zbraně používané v 
současnosti

Lovecký tesák
Pevný nůž Kombinovaný  pevný nůž

zavírací nože



Luxusní lovecké nože

Zavírací nože

Pevné nože s rytinou
Lovecký tesák – zlacený s přídavným zavazákem



Materiály na nože – oceli na čepele 
nožů



Materiály na nože – Střenky a rukojeti 
nožů

Na rukojeti a střenky nožů používáme :
- Paroh
- Dřevo ( tuzemské i exotické )
- Kůží
- Rohovinu
- Kosti 
- Fosilie pravěkých zvířat
- Mamutovina
- Plast
- Kompozitní materiály
- Lehké slitiny ( Al , Mg )



ZBRANĚ STŘELNÉ

Střelné zbraně 
Mechanické

Plynové

Palné

Střelná zbraň : zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při 
výstřelu.



ZBRANĚ STŘELNÉ - MECHANICKÉ

Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je 
funkce odvozena okamžitým uvolněním nahromaděné mechanické 
energie.



Mechanické střelné zbraně

• Luky

• Kuše

• Praky

Mechanické střelné zbraně se v ČR k lovu nesmí používat



ZBRANĚ STŘELNÉ - PLYNOVÉ

Plynová zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je 
funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu 
nebo jiného plynu



Plynové střelné zbraně

• Vzduchovky – vzduch stlačen pružinou a pístem

• Větrovky – střela unášena energií z pružiny

• Ráž od 4,5 mm až do 5,5 mm ( diabolo nebo broky )

Plynové střelné zbraně se v ČR k lovu nesmí používat



ZBRANĚ STŘELNÉ - PALNÉ

Palná zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce 
odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

Základ: vynález černého prachu
na přelomu 1. a 2. tisíciletí v Číně.

První ruční palné zbraně sahají do 14. stoleti.



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

Původně palné zbraně sloužily k vojenským účelům,
k lovectví byly používány rámcově o 100 let později.

Negativa prvních zbraní: nespolehlivost, nepřesnost,
pomalé přebíjení, značná hmotnost => vznikl obor
specializující se na lovecké zbraně, který řešil i
specifika spojená s lovem (ráže; hmotnost; typy
střel; myslivecká a lovecká kultura atd.)
=> v 16. století byla vyvinuta hlaveň s drážkovaným
vývrtem (přesnost)

Samozřejmě docházelo a dochází k prolínání obou
oborů



Historický vývoj zámkových soustav



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

koncem 18. stoleti objevena třaskavá rtuť a chlorečnan
draselný => vznik zápalek
1820 perkusní zámek



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

- Doposud se jednalo o předovky: prvni snahy o zadovky v 2..
17.stol.; avšak problem v absenci jednotneho naboje pro zrychleni
nabijeciho cyklu
- 1.. 19. stoleti – Dreyse vynalezl jednotny naboj pro jehlové pušky;
material: papirovy, či bavlněny smotek



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

1832 - naboje se zapalkou Lefaucheux (lefošky)
Puškař – Casimir Lefaucheux



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

1845 - Francouz Flobert vynalezl jednotný náboj s
okrajovým zápalem.
Tento system je použivan dodnes - malorážka



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

Náboj se středovým zápalem – 1866 Američan 
Berdan, 1867
Angličan Boxer, Francouz Gevelot, tento system
se použiva
dodnes…



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

Ve 2.½ 19. docházelo k výraznému rozvoji zadovek,
které postupně vytlačovaly předovky; převážná část
konstrukčních řešení se využívají dodnes
70. léta 19. stol. – lankasterky [Podle C. W. Lancastera], lovecká 
palná zbraň s kohoutky (kladívky bicího ústrojí) umístěnými na vnější 
straně lůžka hlavní.
Od 80. let 19. stol. – zdokonaleny opakovací zbraně (Mauser);
samonabíjecí zbraně
1886 Alfred Nobel – bezdýmný prach
Konec 19. stol. – hamerlesky (=bez kohoutů – kladívka bicího ústrojí 
jsou skryta v baskuli).



Historie a vývoj loveckých palných 
zbraní

LANCASTERKA

HAMERLESKA

OPAKOVACÍ ZBRAŇ
MAUSER



Rozdělení loveckých palných zbraní



Rozdělení loveckých palných zbraní



Popis kulovnice

Hlavní části kulovnice jsou:
- hlaveň

vložná hlaveň
- rám (lůžko závěru)
- závěr

Další části kulovnice jsou:
- pažba
- Mířidla
- lůžko závěru (většinou je součástí rámu)
- nábojová schránka nebo zásobník
- spoušťový, iniciační a pojistkový mechanismus

kování případně příslušenství zbraně (botka,
upínače řemenu)



Popis kulovnice



Popis kulovnice - Rozkres



Drážkovaná hlaveň
Konstrukce kulových hlavní

Hlavně polopažbených kulovnic jsou dlouhé většinou 600 mm.
U celopažbených kulovnic bývá délka hlavni 470 až 520 mm.
Otvor v hlavni je vytvarován šroubovicovými drážkami,
kterých bývá 4 až 8, většinou pravoúhlého průřezu.

Vývrt Nábojová komora



Nábojové komory kulové hlavně



Ráž kulovnice ( drážkovaný vývrt )

Ráž u hlavní s drážkovaným vývrtem je udávána 
jako průměr vývrtu v polích

Evropské značení

• první číslo označuje raž (průměr vývrtu)

• druhé číslo délku nábojnice v milimetrech,

např. 7 x 64 nebo 8 x 57 JR a pod.



Ráž kulovnice ( drážkovaný vývrt )

R = (Rand) nábojnice s okrajem.

S = (Stark) zvětšený průměr střely u ráže 8 mm.
(Ø v polich 7,89 mm, Ø v dražkach 8,2 mm)

S.E. = (Super Expres) zvýšená rychlost střely.

Mag = (Magnum) výkonný náboj

N.E. (Nitro Express) použití bezdýmného prachu.

I nebo J = (infanterie) - vojenský původ ráže.

a další.



Ráž kulovnice ( drážkovaný vývrt )

8 x 57 J   naboj s dražkou do opakovaci kulovnice 
(vojenský původ náboje ).
8 x 57 JR naboj s okrajem do zlamovaci zbraně (vojenský 
původ náboje)
8 x 57 JS náboj s drážkovou do opakovací kulovnice se
zvětšeným průměrem střely (vojenský původ náboje).
8 x 57 JRS naboj s okrajem do zlamovaci zbraně se
zvětšeným průměrem střely (vojenský původ náboje).



Ráž kulovnice ( drážkovaný vývrt )

U amerického a anglického označeni udává první
dvojice čísel průměr vývrtu v setinách nebo
tisicinach palce se zkratkou prvniho výrobce
tohoto naboje.

308 Win.
- 30 setin palce = průměr vývrtu (1 inch (palec) = 25,4 mm)
- W = Winchester
- čislice „8“ posledni čislo z letopočtu roku

zavedeni do vyroby v roce 1948.



Ráž kulovnice ( drážkovaný vývrt )

30-06 Sprg.
- 30 setin inch = průměr vývrtu (1 inch (palec) = 25,4 mm).
- dvojčisli 06 je rok vzniku – 1906
- Sprg. = vyrobeno ve Springfieldu

Win = Winchester, Rem = Remington,



Ráž kulovnice - porovnání



Ráž kulovnice – přiřazení dle druhu a 
hmotnosti zvěře



Pouzdro závěru (lůžko)

Pouzdro závěru (lůžko)
- je našroubováno na zadní části hlavně.

Lůžko:
• vede závěr,
• ústí do něj podávací ústrojí
• bývá na něm připevněn spoušťový a pojistkový
mechanismus.

Při uzamčení závěru do lůžka, přenáší lůžko
zpětné síly výstřelu a proto bývá vykováno z kvalitních materiálů.



Přímočarý otočný závěr



Napínací spoušťové systémy
Německý a francouzský napínáček

Napínáčky požíváme pro zjemnění spouště – použitím napínáčku je eliminováno tzv. stržení rány
Napínáčky dělíme na :
- Německý napínáček – je používán u opakovacích kulovnic ( skládá se ze dvou spouští : 1. je spoušťový jazýček a 2. je 

napínací jazýček )
- Francouzský napínáček – je požíván u kombinovaných zbraní, ale může být použit i u opakovacích a jednoranných 

kulovnic ( je napínán pohybem spoušťového jazýčku směrem dopředu , tzn. že je zde pouze jeden jazýček )

Odpor zpouště bez napínáčku je dána 
normou ČSN a je 17,7 N – 24,5 N



Zásobníky a nábojové schránky
Zásobník je vyjímatelný ze zbraně 
tzn. že není pevnou součástí zbraně Nábojová schránka  je  pevnou 

součástí zbraně  - tzn. že není 
vyjímatelná ze zbraně.



Postup při lovecké střelbě kulí

Pro úspěšný a myslivecky provedený lov odstřelem bychom měli dodržet následující stručně uvedený postup:

- po příchodu na lovecké stanoviště se rychle orientovat v okolí, odhadnout pravděpodobné spády a pravděpodobný směr příchodu zvěře,  

- prohlédnout si směry pravděpodobné střelby a v těchto směrech zkusit zamířit a vyhledat vhodné opory pro klidnou a jistou střelbu

- ihned po spatření zvěře provést myslivecké obeznání zvěře výkonným dalekohledem

- stanovit zda se jedná o kus vhodný pro odstřel, případně jde-li o více kusů zvěře, stanovit odstřelový kus

- odhadnout vzdálenost střelby a rozhodnutí o střelbě korigovat s mysliveckou vzdáleností podle aspektů uvedených v dřívějších kapitolách

- zkontrolovat dalekohledem zda v cestě střely nejsou případné překážky (větve tráva)

- zkontrolovat bezpečnost střelby podle dříve uvedených zásad

- stanovit si orientační body pro pozdější snadnější určení místa nástřelu

- zaujmout stabilizovanou polohu pro pohodlnou střelbu se zásadou tří opěrných bodů (záda, oba lokty)

- co nejdříve zalícit a pozorovat odstřelový kus přes puškohled (pozor, aby nedošlo k záměně kusu)

- plynulým nikoliv trhavým pohybem stále sledovat siluetu zvěře s umístěným záměrným křížem na komoře zvěře

-zklidnit se, vyrovnat dech a v okamžiku vhodného postavení zvěře (není-li v zákrytu další kus) střílet při dodržení zásad plynulého spouštění

- během spouštění věnovat hlavní pozornost stabilitě zamíření na zvěři a snažit se zachytit značení zvěře po výstřelu

- po výstřelu, přebít, vyčkat a postupovat podle zásad mysliveckého lovectví.

Častým způsobem lovu černé zvěře je společný lov - naháňka. Většinou se střílí na zvěř v pohybu, který může mít různý charakter a různou rychlost od klusu po 

úprk s rychlostí od 3 do 15 m/s. Zde je třeba podle již popsaných zásad volit příslušné předsazení. Třeba jen připomenout, že na těchto lovech je povoleno použití 

jednotné střely do brokovnice S Ball nebo Brenneke s účinným dostřelem a ranivostí do 40 až 50 m. Vzhledem k pomalejší rychlosti těchto střel je třeba volit asi 

dvojnásobné předsazení než při střelbě kulovnicí. Proto běží-li zvěř v úhlu 90° střední a vyšší rychlostí ve vzdálenosti asi 50 metrů nebojme se předsadit o 1 metr i 

více před komoru, prakticky mimo siluetu zvěře při střelbě jednotnou střelou a o 0,5 m a více při střelbě kulovnicí. Určitým problémem je střelba z kulobroku, kdy 

v brokové hlavni je k dispozici náboj s jednotnou střelou. Jedná se o to, že při výstřelu z brokové hlavně a při výstřelu z kulové hlavně, vzhledem k rozdílnosti 

rychlosti kulové a jednotné střely je třeba volit jiné předsazení zvlášť pro výstřel z každé hlavně. Tím přistupuje další rozhodovací prvek prodlužující dobu reakce. 

Snižuje se tak určitá výhoda kulobroku s pohotovými dvěma ranami bez přebíjení, která však zůstává při střelbě na blízko. I při střelbě na zvěř v pohybu je lépe 

použít optického zaměřovače s malým zvětšením (1,5 - 4 x), který umožňuje přesnější zamíření než mechanická miřidla. Střelbu s dalekohledem je však třeba 

cvičit, nejlépe na střelnici, která je k tomu zařízena.



Popis brokovnice



Ráž brokovnice

Ráž brokovnice = počet kulí odlitých z jedné anglické libry olova ( 453,59 g ), 
které projdou volně, suvně nezahrdlenou hlavní.

Příklad:
Ráž 12 = 12 kulí odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou volně, 
suvně nezahrdlenou hlavní.



Zahrdlení brokových hlavní
Výměnné zahrdlení



Krytí
Krytí

Zahrdlení brokové hlavně zhušťuje brokový shluk a ovlivňuje hustotu – rozptyl broků 
v terči.
Tomuto rozptylu říkáme krytí brokovnice
• Měří se výstřelem do terče o průměru 75 cm na vzdálenost 35 m.
• Vyjadřuje se v % a říká nám kolik broků z celkového počtu broků
v náboji zasáhlo terč.
• Krytí je tedy prostý poměr počtu broků, které zasáhly terč, ku
počtu broků v náplni náboje.

Krytí v % = 
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑟𝑜𝑘ů 𝑣 𝑡𝑒𝑟č𝑖

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑟𝑜𝑘ů 𝑣 𝑛á𝑏𝑜𝑗𝑖
x 100

Vzdálenost …. 35 m
Terč průměr…. 75 cm
Broky průměr…. 3,5 mm



Lůžkové závěry



Bezhákový závěr 



Bicí ústrojí ( zámek ) u zbraní s 
lůžkovým závěrem

Bicí ústrojí – zámek
Zámek je bicí mechanismus umístěný na
samostatné základně, vkládané do lůžka zbraně.

Slouží k vyvolání mechanického úderu na zápalku
náboje v okamžiku spuštění.

Hlavními součástmi bicího ústrojí jsou:
• úderník (zápalník),
• kohout (kladívko) a záchyt úderníku (kohoutu,
kladívka)
• spoušťová páka,
• pružiny.



Bicí ústrojí ( zámek ) u zbraní s 
lůžkovým závěrem

Zámek ( postranní ) Holland & Holland



Vytahovače

Mechanizmus brokovnic je vybaven vytahovači nebo vyhazovači vystřelených nábojnic.

Vytahovač povytáhne vystřelenou nábojnici z nábojové komory tak, že ji lze snadno prsty
vytáhnout a odstranit.



Vyhazovače

Vyhazovač se uvádí do chodu při zlomení zbraně úderem zvláštních kladívek 
umístěných v předpažbí nebo v lůžku a vyhozením odstraní vystřelené nábojnice z 
nábojových komor.



Pažby kulovnic a brokovnic 
( i kombinované zbraně )



Rozměry pažby



Zásady při střelbě brokem

Obecné zásady při střelbě brokem:

- broková střelba až na malé výjimky se provádí vždy na společných lovech a tomuto aspektu musí být naše chování podřízeno
- na lov si bereme dostatečný počet nábojů o přiměřené velikosti broků vzhledem k lovené zvěři a ročnímu období; velkým nešvarem některých střelců je 
používání tzv. universální velikosti broků na střelnici i na lov (2,5 mm); takový lovec sice ušetří, ale jím střelená zvěř často krutě trpí, 
- disciplinovaně se podřídíme pokynům vedoucího honu a závodčích chováme se tiše a nenápadně; jednak z ohledu na ostatní střelce a podle principu 
skromného mysliveckého vystupování, ale i proto, abychom si zvěř předem nezradili

- po příchodu na přidělené stanoviště si pozorně prohlédneme místo samotné a zejména předpokládané směry střelby obeznáme sousední střelce a 
viditelně se s nimi pozdravíme, aby věděli kde stojíme; současně máme přehled o umístění sousedních střelců

- během leče střelecké stanoviště neměníme

- po odtroubení leče či oznámení jiným pokynem k zahájení lovu zbraň nabijeme, zajistíme a postavíme se do loveckého postoje, pozorně pozorujeme okolí 
a u pernaté zvěře i sluchem identifikujeme směr případného přiblížení zvěře
odjistíme zbraň a necháme zvěř přiblížit na mysliveckou vzdálenost
střelbu neukvapujeme, protože by jednak na velkou vzdálenost byla neúčinná, ale také bychom si zvěř zradili, případně zvěř řádně neobeznali (např. pokud 
se loví pouze bažant kohout)

- při střelbě postupujeme podle zásad pohotového zalícení a příslušeného předsazení
- přebíjení provádíme i při loveckém zápalu zásadně a pouze ve směru střelby
dbáme zvýšené opatrnosti a nestřílíme ve směru sousedních střelců a honců
- zvěř sousedům neustřelujeme a střílíme pouze zvěř, která se blíží na naše stanoviště; v případě, že se zvěř blíží mezi stanovišti vybídneme souseda ke 
střelbě, starším myslivcům dáváme vždy přednost
- po ukončení leče zbraň vždy ihned vybijeme, zlomíme nebo otevřeme závěr.



Výrobci zbraní

Česká zbrojovka
Holice
Bajkal
Blaser
Beretta
Bettinsoli
Browning
Ferlach
Krieghoff
Mannlicher
Merkel
Remington
Sauer
Zoli
Atd…



STŘELIVO

Střelivo:
- S okrajovým zápalem
- Se středovým zápalem – kulové

- brokové



Řez a popis kulového náboje s 
okrajovým zápalem



Řez a popis kulového náboje



Kulové náboje se středovým a 
okrajovým zápalem



Lůžka pro zápalky 



Zápalky 



Prachy 

Černý prach – používaný pouze do perkusních zbraní ( předovek )

Bezdýmý prach
- Prach pro brokové náboje ( hoří rychleji )
- Prach pro kulové náboje ( hoří pomaleji )

Pozor prachy pro kulové a brokové náboje nezaměňovat !!! ( brokový prach 
v kulovém náboji by mohl způsobit poškození hlavně ! a kulový prach v 
brokovém náboji by nevinul dostatečnou energii ! )



Typy nábojnic pro kulové zbraně



Druhy kulových střel



Podkaliberní střela 

Podkaliberní střely jsou 
střely o menší hmotnosti 
a menším průměru než 
je vývrt hlavně. Lehčí  a 
průměrově menší střela 
je pro průchod vývrtem 
hlavně uzavřena do 
plastikového pouzdra, 
které se po opuštění ústí 
hlavně od střely odděluje 
a střela letí samostatně. 



Výpočet energie střely

Výpočet energie střely:

E= 1/2𝑚𝑣2

E – energie střely ( J )
m – hmotnost střely ( kg )
v – rychlost střely ( m/s )

Příklad :
Střela má hmotnost 9 g ( 0,009 kg )
Rychlost ve 100 m je 780 m/s
Pak bude její energie ve 100 m – E100 = ½ . 0,009 . 7802 = 2 738 J 



Výpočet účinku střely – Taylorův Knock
Out Index ( TKO )

Výpočet TKO:

TKO= 𝒎. 𝒗. 𝒑/𝟏𝟎𝟎𝟎

m – hmotnost střely ( g )
v – rychlost střely ( m/s )
p – průměr střely  ( mm )

Příklad :
Střela má hmotnost 9 g 
Rychlost ve 100 m je 780 m/s
Pak bude její TKO ve 100 m – TKO100 = 9 . 780 .7/1000 = 49,14

Minimální TKO pro některé druhy zvěře:
Srnec – min TKO = 15
Sele , lončák prasete divokého, kamzík, muflon – min TKO = 30
Dospělá černá, vysoká – min TKO 40 



Řez brokovým nábojem s hromadnou střelou



Zátky a chrániče broků



Řez brokovým nábojem s jednotnou 
střelou – typy jednotných střel



Přechodová balistika brokové 
hromadné střely



Výmet hromadné střely v chrániči z 
hlavně



Rozdíl v krytí brokového shluku dle 
použití rozdílného uzavření nábojnice



Rozdíl v krytí brokového shluku dle 
použití rozdílného zahrdlení



Výrobci střeliva

• Sellier&Bellot
• Norma
• GB
• Lapua
• Winchester
• RWS
• Federal
• Mirage
• Atd…



TEORIE STŘELBY A BALISTIKA

Balistika popisuje chování střely od úderu zápalníku na zápalku až do 
dopadu střely do cíle.



Balistika - rozdělení

Balistika se dělí na :
- Balistiku vnitřní – popisuje děje v hlavni po úderu zápalníku na 

zápalku 
- Balistiku přechodovou – popisuje děje při opouštění střely ústí 

hlavně až do vzdálenosti 1m od ústí
- Balistiku vnější – popisuje chování střely od 1m od ústí hlavně až 

do cíle ( dopadu )
- Balistiku cílovou ( Terminální ) – popisuje chování střely v cíli



Balistika – základní pojmy
1/ Záměrná / Osa optiky
Je myšlená přímka, která je spojnicí oka střelce, osy optiky a cíle. Její vzdálenost od osy hlavně (vzájemný vztah těchto 
dvou os) má také vliv na tvar dráhy střely.

2/ Výstřelná / Osa hlavně
Je opět myšlená přímka, která je prodloužením hlavně (osy vývrtu hlavně). V nulové gravitaci by se jednalo o dráhu 
střely za předpokladu zachování její rychlosti.

3/ Doba letu střely
Časový úsek, za který střela doletí po své dráze k cíli. Znalost je nutná pro střelbu na dlouhé vzdálenosti (doba ovlivnění 
střely větrem a jinými prvky) a na pohyblivý cíl (za tento čas se cíl někam pohne).

4/ Vzdálenost nastřelení / Zero range (distance)
Vzdálenost nastřelení (v cizojazyčných zdrojích "zero range/distance") je vzdálenost, ve které chceme zasahovat cíl. 
Tedy je to vzdálenost, ve které chceme, aby se nám protla záměrná a dráha střely. Určuje nám výsledný tvar balistické 
křivky, maximální výšku letu střely a samozřejmě i její dálku.

5/ Úsťová rychlost
Jedná se o rychlost střely při opuštění ústí hlavně.

6/ Zbytková / Zůstatková rychlost
Je naopak rychlost, jakou má střela v jakémkoli bodě své dráhy letu či při dopadu na cíl.

7/ Balistická křivka / Dráha letu střely
Balistická křivka je skutečná dráha letu střely od jejího opuštění hlavně až do zásahu cíle (či do jejího dopadu na zem). 
Lze ji spočítat a matematicky vyjádřit na základě vstupních informací o hmotnosti či balistickém koeficientu střely, vlivu 
prostředí a mnoha a mnoha dalších parametrech.



Vnitřní balistika
vývin rány 



Vnitřní balistika
Kmitavý průběh tlaku v hlavni



Vnitřní balistika
Znázornění průběhu kmitů hlavně



Vnitřní balistika
Snímek skutečných kmitů ústí kulové hlavně při výstřelu



Vnější balistika



Vnější balistika
ONV



Vnější balistika
Rotační pohyby střely během letu



Vnější balistika
Vliv bočního větru na odchýlení dráhy střely dle ráží



Vnější balistika
Závislost rychlosti na dálce střelby



Vnější balistika
šířka shluku broků v závislosti na velikosti broků



Cílová balistika
Rozklad střely – hřibovitý tvar

Celoplášťová střela Poloplášťová
střela

Střela
S dutinkou ve 

špičce
Poloplášťová

střela -
proskávací

Střela
s kuklou na 

špičce

Střela
s dutinou a 
plastovou 

špičkou

Poloplášťová
střela s tvarem 

trupu lodě  - pro 
přesnou střelbu 

na dlouhé 
vzdálenosti

Balistická 
želatina pro  

zkoušky účinků 
střely

Řízený rozklad 
střely 

- Hřibovitý tvar



Cílová balistika
Rozptyl hromadné střely



Účinný dostřel z hlediska rozptylu



Účinný dostřel z hlediska 
pravděpodobnosti zásahu



Cílová balistika
Určení středního bodu zásahu

Poloha středního zásahu, který má 
souřadnice x0 a y0, se určí následovně :

x0 = 
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛

x0  - vzdálenost středního zásahu od osy y
x1 – xn – vzdálenost jednotlivých zásahů 
od osy y
n – počet zásahů

y0 = 
𝑦1+𝑦2+⋯+𝑦𝑛

𝑛

y0  - vzdálenost středního zásahu od osy x
y1 – yn – vzdálenost jednotlivých zásahů 
od osy x
n – počet zásahů



Mechanická mířidla

Mechanická mířidla jsou:
– otevřená, tzn. muška a hledí nebo
– krytá, tzn. muška a dioptrické hledí.



Optická mířidla
Zaměřovací dalekohledZáměrné osnovy zaměřovacího dalekohledu

Kolimátor

Optickým mířidlem je
– Puškohled je zaměřovací dalekohled s osnovou s různě
velikým zvětšením.
– Kolimátory jsou optické přístroje s širokým zorným úhlem s
nulovým nebo malým zvětšením a slouží k rychlé střelbě.



Montáže optických zaměřovačů

Násuvná montážOtočná montáž

Klapková montáž



Pozorovací optika

Označování dalekohledů : Zvětšení x průměr vstupní čočky ( 8x56 )
Výpočet pupily : průměr vstupní čočky/ zvětšení ( 56/8 = 7)

Výpočet světelnosti ve dne = (
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í č𝑜č𝑘𝑦

𝑍𝑣ě𝑡š𝑒𝑛í
)²

Výpočet světelnosti za šera = 2 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í č𝑜č𝑘𝑦 𝑥 𝑧𝑣ě𝑡š𝑒𝑛í



Pozorovací optika

Vstupní čočky s antireflexní vrstvou

Střechovité hranoly

Výstupní čočky

Korekce oka

Zaostřovací šroub

Pogumování dalekohledu
Binokulární pozorovací dalekohled

Monokulární pozorovací dalekohled ( Spektiv )



Výrobci optiky

• Carl ZEISS
• ESCHENBACH
• LEICA
• STEINER
• MEOPTA
• SWAROVSKI
• FOMEI
atd….



ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA

ZKOUŠKY ZBRANÍ A STŘELIVA PROVÁDÍ : STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZBRANÍ A STŘELIVA V PRAZE
Adresa: Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3-Žižkov



Zkušební značky a principy zkoušení

Každá zbraň a její hlavní části ( hlaveň rám a 
závěr )
Musí být opatřeny zkušební značkou
- Zbraně s hladkým vývrtem ( brokovnice )
- Zbraně s drážkovaným vývrtem ( 

kulovnice )

Každé střelivo ( krabička ) musí být označeno 
zkušební značkou C.I.P.

ZKOUŠKY ZBRANÍ A STŘELIVA PROVÁDÍ : 
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZBRANÍ A STŘELIVA V 
PRAZE



PÉČE O ZBRANĚ

- Čištění brokovnice

- Čištění kulovnice



Čištění a konzervace zbraní
- Brokovnice

• Brokovnici nejprve rozebereme, oddělíme pažbu s lůžkem, hlavně a předpažbí. Hlavně prostříkneme 
olejem a po větší střelbě i přípravkem na odstraňování olověného otěru. Necháme dostatečně dlouhou 
dobu působit a potom speciálním ocelovým spirálovým kartáčkem vývrt na hrubo vyčistíme. Kartáčky 
stejně jako u kulovnice musí mít rozměr odpovídající ráži zbraně. Stejně jako u kulovnice vsouváme vytěrák 
ve směru od nábojové komory a to z důvodů zúžení (zahrdlení) u ústí hlavně. Potom koudelníkem nebo 
hadříkem vývrt vyčistíme do zrcadlového lesku. Pro čištění se výborně hodí také plstěné zátky určené do 
brokových nábojů příslušné ráže. Očistíme také ostatní díly zbraně a nakonzervujeme. Při konzervaci a 
čištění lůžka neplýtváme olejem, aby nezatékal do pažby a bicího mechanismu.

• U samonabíjecích brokovnic je nezbytné, pro spolehlivou funkci, zvláště pečlivě vyčistit i závěr, který je 
třeba k čištění rozebrat. Konstrukce závěrů s tímto počítá, ale je třeba se postupem rozebrání závěru řádně 
seznámit při koupi zbraně nebo, pokud si nevíme rady, se neostýchejme obrátit na puškaře. Starší typy 
samonabíjecích brokovnic může rozebrat a vyčistit pouze puškař.

• Vyčištěné a nakonzervované zbraně je vhodné vložit do lehkého obalu z prodyšného plátna k ochraně proti 
prachu a takto uložit na obvyklé místo.



Čištění a konzervace zbraní
- Kulovnice

• Nejprve zbraň rozebereme vyjmutím zásobníku a závěru. Zbraň prostříkneme olejem a necháme chvíli 
působit k rozpuštění zplodin. Pokud je ve vývrtu větší nános zplodin a otěru ze střel naneseme i speciální 
rozpouštěcí přípravek. Při nanášení oleje či jiných čistících přípravků dbáme pečlivě na to, aby se olej v 
žádném případě nedostal na čočky puškohledu a rovněž zbytečně do dřeva pažby.

• Pro čištění vývrtu nahrubo použijeme mosazný kartáček nebo koudelník s hrubší koudelí. Kartáčky musí 
mít rozměr odpovídající vývrtu hlavně. Vytěrákem protahujeme vývrt zásadně ve směru od nábojové k ústí 
a nikdy opačně.

• Pokud nám kartáček vyjede ven ústím nevtahujeme jej násilím zpět, ale kartáček odšroubujeme a postup 
opakujeme opět ve směru od nábojové komory.

• Potom vytřeme vývrt lacetkovým kartáčkem, koudelníkem, vatou nebo hadříkem až je úplně čistý. Měkkým 
hadříkem očistíme lůžko závěru a závěr. Vnitřní a vnější plochy čisté zbraně nakonzervujeme olejem a zbraň 
uložíme.



Čištění a konzervace zbraní
- Konzervační oleje

Nejčastěji používané čistící a konzervační oleje pro krátkodobou a 
střednědobou konzervaci :
- BALLISTOL ( přírodní báze – vzniká při suché destilaci dřevěného uhlí )
- KONKOR 101 ( využíván Českou armádou )
- INKOR MT 31 ( používán v České zbrojovce )
- WD – 40 ( používán armádou NATO )



LOVECKÁ STŘELBA

STŘELBA NA RŮZNÉ DRUHY ZVĚŘE



Zamíření na druhy zvěře



Příklady záměrné ploch – černá / srnčí



Značení zvěře - srnčí



Značení zvěře - černá



Značení zvěře – drobná pernatá



Příklady předsazení – drobná zvěř

Letící bažant

Letící kachna

Letící kachna

Běžící zajíc



Střelba na černou v pohybu



Rychlosti letící nebo běžící zvěře



Střelba na zvěř zešikma



Zamíření na odcházejícího divočáka



Střelba z kopce a do kopce

Při střelbě z kopce níže miř a do kopce ještě níž !

Je-li převýšení dráhy střely na kolmici k 
záměrné h, potom bude posun bodu 
dopadu vlivem velkého polohového úhlu τ:

h1=
ℎ

sin(90−𝜏)

O tento rozdíl vzdálenosti záměrného bodu 
1 a  bodu 2 musíme posunout zamíření.



Princip střelby do kopce (z kopce )



Postup při nastřelení zbraně

POSTUP PŘI NASTŘELENÍ ZBRANĚ:
• Nastřelování zbraně by mělo být prováděno se střelivem stejného druhu se stejným typem střely s jakým budeme lovit a mělo by pocházet z jedné 

výrobní série. Ta je u nábojů SB označena číselným razítkem na vnitřní straně krabičky.
• Zbraň musí být vyčištěna a vývrt vytřen do sucha.
• Nastřelování by mělo být prováděno na kryté střelnici nebo venku za stálého počasí, při teplotě cca 20 °C, za bezvětří, nikoliv za deště nebo na plném 

slunci (např. v poledne).
• Před nastřelováním utáhneme všechny upevňovací šrouby a úchyty montáže.
• K nastřelování použijeme nejlépe nastřelovací stolici (stačí i jednoduché konstrukce) postavenou na stole a dále židli k pohodlnému sedu. V 

improvizovaných podmínkách použijeme k podložení zbraně pouzdra na zbraň, deku nebo podobné měkké předměty. Vynikající jsou i pytlíky s 
pískem, které si můžeme i narychlo připravit.

• Terče by měly být speciální nastřelovací nebo můžeme použít i standardní pro pistoli. Lépe se mi však osvědčil způsob střelby do obrácené strany 
terče, kde si vytvořím zaměřovací body z černých nálepek používaných jako záslepky na průrazy terče. Tyto body umožňují daleko přesnější zamíření 
a viditelné rozpoznání zásahu, který nesplývá s černým pozadím terče.

Nastřelovací vzdálenost by měla být jednoznačně zvolena podle druhu ráže a typu střely na ONV (optimální nástřelná vzdálenost), aby tak v praktických 
podmínkách byla co nejlépe využita balistika letu střely. V praktických podmínkách nemáme k dispozici vzdálenost k nastřelování odpovídající ONV a také by 
to bylo velmi nepraktické (velká vzdálenost docházení k terči, nepřesné zamíření na zmenšující se terč a tím větší ovlivnění rozptylu střelcem atd.). Proto 
nastřelujeme na vzdálenost redukovanou a to 100 nebo ještě lépe 50 m. Podle zvolené redukované nástřelné vzdálenosti volíme příslušné převýšení zásahu 
nad bodem záměru (u většiny ráží je to + 1,5 až 2,0 cm / 50 m a + 3,5 až 4,0 cm/100 m). Před prvním výstřelem zaměříme zbraň na terč a první korekci 
puškohledu provedeme pode vývrtu hlavně v zákrytu s terčem. Tak ušetříme střelivo a první rána bude spolehlivě v terči.
• Vystřelíme 1 - 2 rány a provedeme korekci puškohledu následovně: zamíříme na bod záměru a zbraň, pokud je v nastřelovací stolici upevníme tak, 

aby během seřizování puškohledu byla v naprosto stabilní pozici a nemohla se pohybovat. Pokud nastřelujeme s jinými pomocnými prostředky než z 
nastřelovací stolice, je dobré požádat např. kolegu o pevné přidržení zbraně. Potom pohybujeme seřizovacími točítky tak, že se zaměřovací osnova 
musí pohybovat od bodu záměru k místu zásahu podle zásady "kam puška tam muška" až zaměřovací osnova překryje bod zásahu. V případě, že 
nemáme možnost aretace zbraně otáčíme točítky puškohledu podle šipek na točítkách označujících směr posunu zásahu a velikost tohoto posunu 
(většinou 1 krok/klik/ = 1cm posunu zásahu / 100 m).

• Opakujeme výstřely a iteračním postupem podle předchozího bodu zpřesníme polohu zaměřovací osnovy.
• Při nastřelování je užitečné kontrolovat i rozptyl zbraně výstřelem 3 - 5 výstřelů. Z rozptylového obrazce vyhodnotíme také střední zásah a jeho 

polohu vůči záměrnému bodu. Poloha středního zásahu je pro zpřesnění nastavení puškohledu rozhodující. Podle polohy středního zásahu 
provedeme konečné seřízení puškohledu.

• Po ukončení nastřelení na redukovanou vzdálenost je nejlépe zkontrolovat přesnost střelby a zejména osobní praktický rozptyl střelce střelbou na 
vzdálenost 100 nebo 150 m a pokud to možnost střelnice dovoluje i na 200 m.



Nastřelení zbraně - foto



PŘÍPRAVA K LOVECKÉ STŘELBĚ A 
VÝCVIK



Výcvik ve střelbě nasucho
Důležitým prvkem střelecké přípravy je výcvik střelby tzv. na sucho.

Ten má v principu tři oblasti:

1. Psychická příprava, která spočívá ve zvyšování psychické odolnosti. Kriticky pozorujeme svoje reakce a chování v náročnějších situacích a snažíme se o vytvoření 

jakéhosi odstupu od sebe samého. Cílem je, abychom psychicky dobře zvládli vypjatější situace na lovu bez selhání. Jedná se o nácvik chladného uvažování a 
rozhodování, snižování pocitu nervozity před výstřelem, vyloučení vlivu tzv. lovecké horečky na výsledek lovu a nácviku pohotových a správných reakcí. K tomu nám 
poslouží i analýza předchozích loveckých zkušeností, prožitých situací a zejména přísně sebekritické hodnocení vlastních reakcí a chování. Z analýzy a kritického 
hodnocení vyvodíme závěry pro chování v budoucích situacích. Je dobré po každém lovu se v duchu vrátit ke všem detailům lovu, znovu si uvědomit i naše vnitřní 
pochody a výsledné reakce. Zhodnotit, které z nich byly správné a které nikoliv a fixovat si poučení pro podobnou situaci v budoucnu.

2. Dalším prvkem je nácvik zacházení se zbraní. Jedná se o dokonalé seznámení s mechanismem zbraně. Jejími hlavními součástmi, způsobem rozložení a složení 

zbraně, nabití a vybití atd. Dále je třeba nacvičit správné uchopení a držení zbraně a vsazení do ramene. Při tom hledáme nejpřirozenější polohu držení a zasazení 
zbraně. Je také potřeba si na zbraň zvyknout i vzhledem k anatomii pohybu se zbraní. Po té přistoupíme k nácviku statického zamíření a spouštění podle zásad 
uvedených v předchozích kapitolách. Nácvik má co nejvíce simulovat skutečné podmínky střelby. Po zalícení, usadíme mířidla na určený cíl, sledujeme stabilitu 
zamíření a pečlivě studujeme chod spouště z hlediska odporu a délky chodu spouště a okamžiku spuštění. Pro nácvik spouštění vložíme do nábojové komory 
vystřelenou nábojnici nebo si pořídíme cvičné náboje pro suchou střelbu. I v této situaci zacházíme se zbraní jako by byla ostře nabitá. Nácvik provedeme i na posedu 
např. při pozorování zvěře.

3. Nácvik pohybu se zbraní slouží k vytvoření potřebné pohotovosti a přesnosti při rychlém zamíření a střelbě. V prvém kroku cvičíme držení zbraně v loveckém 

postoji a její rychlé a hlavně přesné usazení do ramene. Potom cvičíme tento cvik včetně zamíření na určitý cíl. Je třeba dosáhnout stavu kdy hned na poprvé po 
rychlém zalícení a zamíření máme miřidla na vytčeném cíli bez dodatečné korekce. Dále nacvičujeme střelbu na pohybující se cíl. Představíme si pohybující se např. 
letící cíl a snažíme se na něj zamířit. Vycházíme z držení zbraně v loveckém postoji, kontrolujeme rychlé a přesné usazení zbraně v ramení a míříme tažením zbraně ve 
směru předpokládaného směru pohybu zvěře. Pro pohyb zbraně platí následující zásada. Pohyb musí být plynulý a prováděný celým tělem! Postavíme se pohodlně v 
loveckém postoji přirozeně čelem ke směru předpokládané střelby. Aniž bychom pohnuli chodidly, kterými pevně stojíme, natočíme se trupem, s mírným pokrčením 
v kolenou ke směru předpokládaného přiblížení cíle. Po jeho spatření současně zasazujeme zbraň do ramene, zalícujeme, zamiřujeme a otáčivým pohybem trupu a 
celého těla vyrovnáváme úhlovou rychlost zbraně s cílem. Zbraň tedy nesleduje cíl svým pohybem samotná nebo ji nenatáčíme pouze rukama, ale pracujeme celým 
tělem. Vyrovnání úhlových rychlostí je jednou z podmínek úspěšného zásahu. Při střelbě v pohybu je zapojena v nejvyšší míře psychomotorická soustava našeho 
organismu. Nejprve náš vizuální vjem monitoruje a analyzuje směr a rychlost cíle a potom pomocí nervové soustavy předává zpracovaný signál pohybovému ústrojí 
ke koordinaci pohybů a dosažení požadovaného souladu pohybu těla a cíle. Úspěšnost střelby v pohybu tedy závisí i na schopnostech, stavu a kondici naší 
psychomotorické soustavy.

Celkovou kondici, reakce a koordinace pohybu lze cvičit i na každé lovecké vycházce tím, že např. na sucho simulujeme zamíření a střelbu při spatření běžící nebo, 

letící zvěře. Rovněž při pozorování jakéhokoliv pohybujícího se tělesa si v duchu představíme situaci zamíření a snažíme se vnitřně koncentrovat na případnou 
koordinaci pohybů, kterou by střelba vyžadovala. Tzn. vyrovnání úhlových rychlostí a odhadu vektorů rychlostí pohybu cíle a střely pro určení předsazení apod.

Při střelbě a nácviku střelby na pohybující se cíl je nejlépe se spolehnout na přirozené, pudové reakce a ty se snažit rozvíjet. Např. místo složitého a zdlouhavého 

zamiřování a přemýšlení o něm je nejlepší snažit se zbraní na cíl jakoby ukázat tak, jako ukazujeme rukou nebo holí. Náš pohyb rukou směrem k cíli je řízen 
podvědomým psychomotorickým systémem, který je mnohdy pohotovější a přesnější než naše uvědomělá a rozumem řízená snaha. Pří nácviku a střelbě na cíl v 
pohybu je velmi důležitý, stejně jako i u ostatních druhů střelby, klid a vyvážené reakce. Snaha o rychlý zásah může vést ke zbrklosti a tím k chybnému výstřelu. 



Výcvik ve střelbě brokové

Lovecké kolo - asfaltové terče jsou vrhány šikmo ze dvou proti sobě 
stojících věží, z jedné vysoké 3 m a druhé nízké s výškou vrhačky 1 m 
nad zemí. V půlkruhu je 7 střeleckých stanovišť.
Skeet - olympijská disciplína - stejná jako lovecké kolo, ale navíc s 8. 
střeleckých stanovištěm uprostřed mezi věžemi.
Baterie - trap - olympijská disciplína - v řadě je v okopu 15 vrhaček 
vrhajících terče v různých směrech od střelce. Zpravidla 5 střeleckých 
stanovišť je v řadě vedle sebe.
Vysoká věž - vrhačka nebo několik vrhaček je umístěno na cca 14 m 
vysoké věži a střílí se z různě umístěných střeleckých stanovišť.
Parkur - nejmodernější disciplína - střelba probíhá na terče vyhazované 
z různě rozmístěných vrhaček a střílí se z různě umístěných střelišť. 
Tato disciplína nejvíce simuluje skutečné podmínky lovecké střelby.



Lovecké kolo ( Skeet )

Pohled na střeliště Lovecké kolo ( Skeet )

Asfaltový terč



Baterie ( Trapp )

Řez zákopem s vrhačkou

Pohled na střeliště Baterie ( Trapp )
Automatická vrhačka



Vysoká věž

Pohled na Vysokou věž



Výcvik ve střelbě kulové

Střelbu kulí cvičíme na stabilní nebo pohyblivé terče 
a to:

• kňour na průseku (4 - 6 m).

• liška na průseku

• liška 50 m

• srnec 100 m



Střelecké postoje

Bateriový postoj
- Zalícená zbraň
- Při baterii ( trapp )
- Při zajíc, liška, kňour na průseku

Lovecký postoj
- Při loveckém kole ( Skeet )
- Při parkuru
- Při vysoké věži



zavírání a otevírání zbraně

a) Špatné zavírání zbraně 
- Zbraň nikdy nezavíráme pohybem 
hlavně !

b) Správné zavírání zbraně ☺
- Zbraň zavíráme vždy pohybem pažby



☺



ZBRANĚ A BEZPEČNOST

ZBRANĚ A BEZPEČNOST
Dříve než začnete zacházet se zbraní, 
seznamte se s návodem a zvláště s 
následujícími bezpečnostními pokyny. 
Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní 
může způsobit neúmyslný výstřel, který 
může mít za následek zranění, smrt nebo 
škodu na majetku



ZBRANĚ A BEZPEČNOST
Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s dlouhou zbraní

1)Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost 
ostatních.
2)Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
3)Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet.
4)Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
5)Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, přesvědčte se, že není nabita.
6) Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
7) Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
8) Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
9) Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a 
bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
10) Používejte pouze čisté, suché, originální továrně-vyrobené střelivo vysoké 
kvality, v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
11) Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte 
drogy.
12) Při střelbě dle možnosti používejte chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.



ZBRANĚ A BEZPEČNOST

13) Když je zbraň nabita, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste 
připraveni ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.
14) Když je spoušťový systém s napínáčkem v poloze napnuto, zacházejte s kulovnicí 
velmi pečlivě, neboť otřesy při manipulaci se zbraní by mohly způsobit nežádoucí 
výstřel.
15) Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nepřekážel ve směru 
vyhozené nábojnice.
16) Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a 
nejste připraveni střílet.
17) Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela 
může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
18) Nikdy nestřílejte na vodní hladinu nebo na tvrdý povrch jako je kámen.
19) Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
20) Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“.



ZBRANĚ A BEZPEČNOST

21) Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na 
cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný 
zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z 
komory a prohlédněte zápalku. Je-li otisk od zápalníku na zápalce slabý, mimo 
střed, nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným 
zbrojířem.
22)Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň 
není nabita.
23) Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo 
dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
24)Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit 
správnou funkci nebo bezpečnost zbraně.
25) Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo 
jiné „hrubé zacházení“ může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled 
patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka



PRVNÍ POMOC

Zásady první pomoci

Vybavení lékárničky

Důležitá telefonní čísla



Zásady první pomoci
Při výkonu práva myslivosti může dojít k nejrůznějším zraněním a včasné poskytnutí první pomoci může 
zachránit život nebo zabránit škodám na zdraví. Znalost základů první pomoci je nutná i proto, že ke zraněním 
může dojít v lese a na vzdálených místech od civilizace.

Všeobecné postupy:

• Jestliže je postižený vážně zraněn a nevíme kde, necháme postiženého ležet v klidu na zemi. Snažíme se 
zachovat klid a uklidnit i zraněného a zjistit druh a rozsah poranění.

• Zkontrolujeme životně důležité funkce jako je dýchání a chod srdce. Jejich zástava způsobuje 
bezprostřední ohrožení života a proto zahájíme neodkladnou resuscitaci formou umělého dýchání a 
nepřímé masáže srdce.

• Zkontrolujeme vnější poranění, motoriku a eventuelně zranění páteře k rozhodnutí o způsobu 
manipulace se zraněným. V případě zranění páteře zraněným nemanipulujeme a vyčkáme příjezdu lékaře 
se speciálním lůžkem. V případě, že je nutné zraněným pohybovat (např. k vyproštění z pod padlého 
stromu apod.) použijeme deku, kterou pod zraněného opatrně podložíme apod. V žádném případě 
netáhneme zraněného za končetiny.

• Případné krvácení zastavujeme přikládáním obvazů a obinadel. Při krvácení tepenném projevujícím se 
pulsním krvácením jasné krve zastavujeme krvácení přiložením tlakového obvazu přímo na poranění a 
případně provedeme stavění přívodu krve stlačením přívodné tepny v tlakových bodech. Krvácení z cév je 
vážným ohrožením života proto se snažíme krvácení zastavit všemi prostředky i bez ohledu na případnou 
sterilitu pomůcek jako je šála, kapesník, šátek apod.



Zásady první pomoci
• Při vážnějších zraněních vzniká často šok, který může ohrozit život. Při takových stavech (studený pot, třes, 

zvýšený puls, těžké dýchání apod. provádíme protišoková opatření. Zraněný musí v každém případě zůstat 
ve vodorovné poloze v klidu. Nejlépe opatrně zraněného uložíme do tzv. stabilizované polohy. Provádíme 
opatření proti chladu podložením a přikrytím dekou, bundou apod. V létě uložíme do stínu a zabráníme 
přehřátí. Nutno zachovávat ticho a klid v okolí, zraněného nepřetržitě sledujeme a klidně tlumeně 
uklidňujeme. Pokud nemá zraněný vnitřní zranění můžeme podat menší množství tekutin. Při signálech 
ztráty vědomí zvedneme zraněnému dolní končetiny k prokrvení plic, mozku a srdce.

• Zlomeniny vždy patří k těžkým zraněním. V případě zlomenin zabráníme pohybu a provedeme znehybnění 
postiženého místa. Zabrání se tak pohybu kostních úlomků a sníží i bolestivost. Znehybnění provádíme 
přiložením dlah i improvizovaného charakteru (větve, hůl apod.) Dlaha má překrývat dva nejbližší klouby k 
řádnému znehybnění.

• Otřes mozku je vážným zraněním zejména pokud je doprovázeno bezvědomím. V tomto případě 
sledujeme hlavní životní funkce dýchání a tep srdce a případně zavedeme umělé dýchání případně 
provedeme nepřímou srdeční masáž postupným stlačováním a uvolňováním hrudního koše s frekvencí cca 
60 stlačení za minutu.

• Při poranění hrudníku a břicha uložíme zraněného se zvýšenou polohou horní poloviny těla. Rány 
překryjeme poloprodyšnými obvazy (plátno, kapesník, gáza atd.).

• Pokud dojde ke střelnému poranění jedná se vždy o velmi vážné zranění spojené s krvácením, tříštivou 
zlomeninou kostí, často s vnitřními zraněními a se šokem. Proto je nutné realizovat všechna opatření k 
zastavení krvácení a k zamezení šoku.



Zásady první pomoci

• Podchlazení organismu je stav kdy například dlouhým bezhybným sezením v nedostatečném oblečení 
dojde ke snížení tělesné teploty, které může ohrozit i život. Postižený však nemusí příznaky vůbec vnímat. 
Projevuje se třesem, ztrátou orientace, zmateností apod. Postiženého převezeme do tepla, podáváme 
teplé tekutiny a přikládáme teplé obklady, deky, spací pytel s ohřátými kameny, gumovou lahví apod. Při 
omrzlinách podáváme velké množství horkých tekutin a postižená místa třeme ve vlažné vodě.

• Uštknutí hadem vyžaduje zachování klidu a zamezení pohybu, aby se jed zvýšeným krevním oběhem 
nerozšiřoval. Nad ranou přiložíme škrtící obinadlo a provokujeme krvácení tlakem na okolí s případným 
rozříznutím rány. Provedeme urychlený transport k lékařskému ošetření.

• Po poskytnutí první pomoci okamžitě zajišťujeme odbornou lékařskou péči. Přepravu zraněných ve všech 
uvedených případech provádíme šetrným způsobem a s doprovodem.

• Důležitým prvkem je prevence a předcházení zranění. Chovat se podle svých tělesných sil, nepřeceňovat 
své schopnosti, počítat s možnými nástrahami a důsledně dbát rad zkušených průvodců a kolegů znalých 
místní prostředí. Jdeme-li do neznámého terénu zjistíme si s jakými podmínkami se setkáme a mohli tak 
přizpůsobit své vybavení. Pečlivě zvážíme klimatické podmínky. Odcházíme-li na lov sami vždy ohlásíme 
kam jdeme a kdy předpokládáme návrat. Při manipulaci se zbraní a jejím přenášení dbáme nejvyšší 
opatrnosti i při čekané na posedu, překonávání překážek výstupu na posed apod.



Zásady první pomoci



Vybavenost lékárničky
Obsah lékárničky první pomoci ( provozovatel střelnice )
a) Obvaz hotový sterilní č. 2                                        5 ks
b) Obvaz hotový sterilní č. 3                                       5 ks
c) Obvaz hotový sterilní č. 4                                       5 ks
d) Šátek trojcípý                                                  3 ks
e) Obinadlo elastické 10 cm x 5 m                                  3 ks
f) Náplast hladká cívka 2,5 cm a 5 cm x 5 m                        2 ks
g) Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm                               12 ks
h) Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm                           3 ks
i) Dezinfekční roztok ve spreji nebo s mechanickým rozprašovačem   1 ks
j) Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm                             3 ks
k) Rouška resuscitační                                                 1 ks
l) Rouška PVC 20 cm x 20 cm                                        2 ks
m) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu                 2 ks
n) Nůžky                                                           1 ks

Lékárnička při mysliveckých akcím musí mít vybavenost min. autolékárničky.
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LEGISLATIVA
ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU

Zákon o zbraních a střelivu – platné novely č . 170 /2013 Sb + 281/2013 Sb + 
204/2015 Sb + 206/2015 Sb. + 229/2016 Sb.
Nařízení vlády  o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných 
zbraní nebo střeliva a o podmínkách sladování, přechovávání  a zacházení s 
černým loveckým prachem , bezdýmným prachem a zápalkami – platné 
nařízení vlády č. 338/2002 Sb.



Zbrojní průkaz
skupiny

Skupiny zbrojních průkazů :

A – ke sběratelským účelům
B – ke sportovním účelům
C – k loveckým účelům
D – k výkonu zaměstnání a povolání
E - k ochraně života, zdraví a majetku
F – k provádění pyrotechnického průzkumu



Zbrojní průkaz
podmínky pro vydání

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto
podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20),
e) je odborně způsobilá (§ 21 a 21a),
f) je bezúhonná (§ 22)
g) je spolehlivá (§ 23) .



Zbrojní průkaz
náležitosti ( formuláře )



Průkaz zbraně
skupiny zbraní

Průkaz zbraně je dokladem o zbrani v němž je uvedeno :
- Druh zbraně
- Výrobce zbraně
- Vzor zbraně
- Ráž ( ráže )
- Výrobní číslo ( čísla )
- Skupina ( kategorie ) do níž zbraň spadá
- Informace o majiteli zbraně
- Orgán PČR jež průkaz vydal

Zbraně se dělí do následujících kategorií :
A- Zakázané zbraně, zakázané doplňky a zakázané střelivo 
B – Zbraně  podléhající povolení
C – Zbraně  podléhající ohlášení
D - Ostatní  zbraně



Průkaz zbraně
náležitosti ( formuláře )



Uložení a převoz zbraní
Uložení zbraní kategorie B nebo kategorie C (tedy i lovecké zbraně) :
Pro zabezpečování zbraní, jsou podmínky striktně stanoveny platným zákonem č. 170/2013 Sb. 
o zbraních. 
Zbraně se zabezpečují podle počtu uložených (přechovávaných) zbraní :
1) v počtu do dvou kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů musí jejich držitel vhodně 
zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Tento pojem zákon o zbraních blíže nespecifikuje. 
Podle právního výkladu musí být tyto zbraně a střelivo, pokud nejsou uloženy v uzamykatelné 
místnosti, či skříni, pod neustálým dohledem držitele zbrojního průkazu.
2) Zbraně v počtu od 3 do 10 ks nebo střelivo v počtu od 501 do 10 000 ks nábojů se 
zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně, popř. zvláštního 
uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo uvedené zařízení splňují požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem. 
Tímto požadavkem je minimální průlomová odolnost 15 odporových jednotek (15 RU).  
Zmíněná průlomová odolnost značí, že zabezpečovací zařízení musí vydržet minimálně 15 minut 
překonávání běžně dostupnými technickými prostředky (vrtáním, broušením, apod.), podle 
předem stanovených podmínek. Dále musí být opatřeny zámkem bezpečnostní třídy A podle 
příslušné technické normy.
3) Zbraně v počtu více než 10 ks zbraní (více než 10 000 ks nábojů), musí být uloženy 
v uzamykatelném skříňovém trezoru nebo zvláštní uzamčené místnosti (samostatném objektu), 
které splňují parametry trezorové místnosti. Stěny, stropy a podlahy zabezpečovacího objektu 
musí být z betonových panelů, cihel nebo obdobného stavebního materiálu. 
Veškeré stavební otvory do uzamčené místnosti  musí být opatřeny ocelovou mříží o průměru 
prutů minimálně 10 mm, vzdálenost os jednotlivých prutů, které musí být svařeny nebo 
snýtovány může být nejvíce 130 x 130 mm. Vstup do místnosti (objektu) musí být zabezpečen 
trezorovými dveřmi bezpečnostní třídy I. Podrobnější informace lze najít v přílohách k platnému 
zákonu o zbraních, které jsou k dispozici na Internetu. 
4) Množství více než 20 ks zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva se zabezpečuje uložením 
v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny 
elektronickým zabezpečovacím zařízením. Ostatní podmínky zůstávají obdobné jako 
v předchozím případu. 



Uložení a převoz zbraní

Zbraně převážíme vždy ve stavu vylučujícím jejich 
okamžité použití a v ochranném obalu.

PevnéMěkké



ZÁKON O ZBRANÍCH A STŘELIVU

Předpisy : 

- č. 170/2013 Sb.

o střelných zbraní a střelivu

- č. 281/2013 Sb.

- 204/2015 Sb.

- 206/2015 Sb.

- 229/2016 Sb



Zákon o zbraních a střelivu

Pro učely zakona o zbranich se rozumi
§ 2

a) držením zbraně nebo střeliva mít

1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo
provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se
souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,

2. zbraň nenabitou náboji v zásobniku, nabojove
schránce, nabojove komoře hlavně nebo nabojových
komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za
učelem jejiho přemistěni z mista na misto,



Zákon o zbraních a střelivu

Pro učely zákona o zbraních se rozumí:

zbraň nebo střelivo u sebe, s vyjímkou případů
uvedených v písmenu a)



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva:

§3
Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozděluji na

a) zakázané zbraně, zakazane střelivo nebo zakazane
doplňky zbrani - kategorie A ("zbraně kategorie A"),

b) zbraně podléhající povolení - kategorie B
("zbraně kategorie B"),

c) zbraně podléhající ohlášení - kategorie C
("zbraně kategorie C") a

d) ostatní zbraně - kategorie D ("zbraně kategorie D"),
e) střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané

("střelivo").



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE A

§4
Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. vojenské, s výjimkou pušek, samonabíjecích a

opakovacích pušek, pistoli a revolverů, ověřených pro
civilní použiti, pokud podléhají ověřování podle
zvláštního právního předpisu,

2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel,

nebo u kterych byly původni charakter a podoba
změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší
následky, anebo zbraně maskované jako jine předměty
(zákeřne zbraně),



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE A

4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou
identifikovatelne jako zbraně při kontrolach osob a
zavazadel pomoci detekčních a rentgenových přístrojů,

5. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené vyrobní
provedeni,

6. střelná nástrahová zařízení a
7. s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s

pevně vestavěnými laserovými zaměřovači.



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE A

b) střelivo
1. se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
2. pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo

střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
3. které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedeni, a
4. vojenská munice;

c) doplňky zbraní
1. tlumiče hluku výstřelu,
2. zaměřovače zbraní konstruované na principu

noktovizorů a
3. laserové zaměřovače.



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE B

§5

Zbraněmi kategorie B jsou
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo

se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s

okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než
280 mm,

d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo
nábojová schránka a nábojová komora mohou
dohromady pojmout více než 3 náboje,



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE B

e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo
nábojová schránka a nábojová komora nemohou
dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je
podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není
zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně
dostupnymi nastroji na zbraně, jejichž zasobnik nebo
nábojová schránka a nábojová komora mohou
dohromady pojmout více než 3 náboje,

f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým
vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je
rovná 600 mm,

g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných
zbraní, a

h) signální zbraně pro použiti signálních nábojů ráže větší
než 19 mm.



Zákon o zbraních a střelivu

Rozděleni zbrani a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE C

§6

Zbraněmi kategorie C jsou

a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s
okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo
je větší než 280 mm,

b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo
samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedene v § 5 písm. d) až
f),

c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na usti
hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalovych zbrani,
a

d) více než dvouranové zbraně zkonstruovane na principu
perkusních zámkových systémů.



Zákon o zbraních a střelivu

Rozdělení zbraní a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE D

§7

Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na

principech doutnákových, kolečkových, křesadlových
nebo perkusních zámkových systémů,

c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s
energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,

d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústi

hlavně dosahuje nejvíce 16 J,



Zákon o zbraních a střelivu

Rozdělení zbraní a střeliva
ZBRANĚ KATEGORIE D

f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150

N,
h) znehodnocené zbraně, na kterych byly provedeny takove

nevratné úpravy, které znemožňují jejich použiti ke
střelbě,

i) zbraně, na kterych byly řezem provedeny takove upravy,
které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci
zbraně, a

j) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.



Zákon o zbraních a střelivu

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou děděni (§66), a držet nebo
nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten,

kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence,

pokud tento zákon nestanoví jinak.



Zákon o zbraních a střelivu

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§9

• Zbraň kategorie A je zakázáno nabyvat do vlastnictvi,
držet nebo nosit, pokud neni dale stanoveno jinak.

§ 12

• Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo
nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon

nestanoví jinak.



Zákon o zbraních a střelivu

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§14

• Zbraň kategorie C nebo střelivo do teto zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního
průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence přislušné
skupiny, ktery je povinen nabyti vlastnictvi teto zbraně
ohlásit příslušnému útvaru policie.

• Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu
nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro
jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po
její registraci (§41).



Zákon o zbraních a střelivu

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA

§15

• Zbraň kategorie D nebo střelivo do teto zbraně může
nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba
starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň
kategorie D nebo střelivo do teto zbraně může nabývat
do vlastnictví a držet též právnická osoba.



Zákon o zbraních a střelivu

ZBROJNÍ PRŮKAZ

§16

Zbrojní průkazy a jejich skupiny
(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu

opravňuje k nabývaní vlastnictví a drženi zbraně nebo
střeliva do těchto zbrani v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny.

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let.



Zákon o zbraních a střelivu

ZBROJNÍ PRŮKAZ

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně
nebo střeliva a podle rozsahu opravněni do skupin

a) A - ke sběratelským účelům,
b) B - ke sportovním účelům,
c) C - k loveckým účelům,
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povoláni,
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
f) F - k provádění pyrotechnického průzkumu.



Zákon o zbraních a střelivu

ZBROJNÍ PRŮKAZ
Vydání zbrojního průkazu

§17

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na
zakladě žadosti podane fyzickou osobou na
předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí
právní předpis. Obsahem žádosti o vydáni zbrojního
průkazu musí být

a) osobní údaje a
b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.



Zákon o zbraních a střelivu

ZBROJNÍ PRŮKAZ
Vydáni zbrojního průkazu

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen
připojit

a) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň
a střelivo nebo provádět pyrotechnicky průzkum, jedna-li
se o vydani zbrojniho průkazu skupiny F, (dale jen
"zdravotní způsobilost"),

b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a
střelivo nebo provádět pyrotechnicky průzkum, jedná-li
se o vydani zbrojniho průkazu skupiny F, (dale jen
"odborná způsobilost"),

c) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající
současné podobě žadatele ☺



Zákon o zbraních a střelivu
ZBROJNÍ PRŮKAZ

Vydáni zbrojního průkazu

§19

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě

starší 21 let.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě

starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let,

která je členem občanského sdruženi zabývajicího se
sportovni činnosti podle narodnich nebo mezinarodnich
pravidel a řadů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li
splněny ostatni podminky pro jeho vydani.

4) Zbrojní průkaz skupiny  C lze vydat osobě starší 16 let,
která je žákem nebo studentem na střední odborné škole nebo středním 

odborném učilišti na nichž je myslivost hlavním vyučovacím předmětem, jsou-li
splněny ostatni podminky pro jeho vydani.

( pokud student studium na této škole ukončí, tak mu i zaniká tento zbrojní průkaz )



Zákon o zbraních a střelivu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§21

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E

(1) Žadatel o vydani zbrojniho průkazu skupiny A až E
prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou
před zkušebnim komisařem. Ten po uspěšnem vykonani
zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.



Zákon o zbraních a střelivu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Bezúhonnost fyzické osoby

Za bezuhonneho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,
kdo byl pravomocně uznan vinnym trestnym činem:

Vlastizrada, teror, sabotáž, vyzvědačství, vraždy, …



Zákon o zbraních a střelivu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:

Jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo
pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo
pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu
na potrestani, a dosud neuplynula zkušebni doba nebo
lhůta, v niž má být rozhodnuto, zda se osvědčil.



Zákon o zbraních a střelivu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:

Kdo prokazatelně nadměrně poživa alkoholické napoje,
nebo prokazatelně poživa navykove latky.



Zákon o zbraních a střelivu
Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§22

Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehliveho podle tohoto zakona se nepovažuje ten,:

Kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné
nebezpeči svým jednaním, za které byl v posledních
třech letech pravomocně uznán vinným ze spácháni vice
než jednoho přestupku:

1. na useku zbrani a střeliva
2. na useku použivani vybušnin
3. na useku ochrany před alkoholismem…
6. proti veřejnému pořádku
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybařství tím, že

úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva
myslivosti…



Zákon o zbraních a střelivu

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

§29

Povinnosti držitele zbrojního průkazu
(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen

přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je
nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité
použití.

Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen
přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je
nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití
a v uzavřeném obalu.



Zákon o zbraních a střelivu
REGISTRACE ZBRANÍ A PRŮKAZ ZBRANĚ

§42

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabude vlastnictví
ke zbrani kategorie A, B nebo C, je povinna tuto
skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor
stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru
policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví
a současně předložit zbraň. V případě nabyti vlastnictví
zbraně děděním (§66) počíná běh lhůty k ohlášeni dnem,
kdy rozhodnuti soudu o dědictví nabylo právní moci.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví
ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu, je
povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů
ode dne převedeni zbraně, neni-li dale stanoveno jinak,
příslušnému utvaru policie na předepsanem tiskopise,
jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně
odevzdat průkaz zbraně.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně všech
kategorii, včetně jejich hlavnich časti a zakazaných
doplňků nebo střelivo do nich,

musí být pod neustálou kontrolou

držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního
průvodního listu pro trvaly vyvoz, dovoz nebo tranzit
zbrani nebo střeliva, ktery přepravu realizuje.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

Ustanoveni tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané
zbraně kategorie B nebo C v

počtu do 2 kusů
nebo střelivo v počtu do 500 nabojů,

které je však držitel těchto zbrani a střeliva
povinen vhodně zabezpečit
proti zneužiti, ztrátě a odcizeni.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené
nebo uskladněné (dále jen "přechovavané zbraně")

v počtu do 10 kusů
nebo střelivo v počtu do 10 000 nabojů

se zabezpečuji

uložením do uzamykatelné ocelové schránky
nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního

uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň
nebo toto zařízeni splňuji technické požadavky

stanovené prováděcím právním předpisem.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo vice než 10 000
nábojů se zabezpečuje v

a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické
požadavky stanovene provaděcim pravnim předpisem, nebo

b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud
splňuji technické požadavky stanovené prováděcím právním

předpisem.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C
nebo vice než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje:

- v uzamčené místnosti,
- samostatném objektu
- nebo komorovém trezoru,

pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a
pokud splňuji technické požadavky stanovené prováděcím
právním předpisem.



Zákon o zbraních a střelivu

Zabezpečení zbraní a střeliva

§58

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to
znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové
schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových
komorách válce revolveru.



Zákon 281/2013 Sb. - změny

Změna zákona o střelných zbraních
Čl. IV
V § 44 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných 
zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., se doplňuje 
odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(8) V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva 
podle přímo použitelného předpisu z oblasti obchodování se zbraněmi a 
střelivem24) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle 
zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z 
bezpečnostních důvodů.
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 
2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti 
nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování 
s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní 
povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a 
střeliva.“.



Zákon 204/2015 Sb. - změny
Změna zákona o zbraních
1. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení 
výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
2. V § 17 odst. 3 se za slova „evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů“, slova „takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.
3. V § 23 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky 
přestupku25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 23 odst. 2 se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku,“.
5. V § 23 odstavec 3 zní:
„(3) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) 
opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
6. V § 24 odst. 2 se za slova „evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené 
Rejstříkem trestů“, slova „takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.
7. V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení 
spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu 
právnické osoby podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
8. V § 77a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.
Čl. XVIII
Přechodná ustanovení
1. Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 
119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.
2. Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný útvar policie oprávněn požádat obecní úřad nebo orgán státní báňské 
správy o údaje o přestupcích spáchaných posuzovanou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.



Zákon 206/2015 Sb. - změny
Změna zákona o zbraních
§ 70
1. V § 29 odst. 3 písm. c) se na konci slovo „nebo“ zrušuje.
2. V § 29 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu, pokud zbraň nebyla pro tento účel 
ověřena podle zvláštního právního předpisu3), nebo
f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu 
podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou 
zkušební značkou.“.
3. V § 63 se na konci odstavce 7 doplňují věty „Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar 
police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že 
příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v 
Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou 
zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o 
odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za správní delikt.“.
4. V § 76a odst. 8 písm. g) bodu 2 se slovo „nebo“ zrušuje.
5. V § 76a se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), 
které zní:
„i) střílí ze zbraně v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo f).“.
6. V § 76a odst. 14 písm. a) se za slova „písm. h)“ vkládají slova „nebo i)“.



Zákon 229/2016 Sb. - změny

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto 
zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen „zdravotní 
způsobilost“), nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle 
§ 21a,
b) doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto 
zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen „odborná 
způsobilost“), a
c) fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení 
stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen „fotografie“).“.



Zákon 229/2016 Sb. - změny
„§ 20
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona 
upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního 
průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu 
jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu 
jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické 
lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
(2) Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v 
oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České republice registrován u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo nesdělí-li na výzvu příslušného útvaru policie držitel zbrojního průkazu, u kterého 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České republice registrován, může příslušný 
útvar policie v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo 4 rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele 
zbrojního průkazu posoudí poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar 
policie určí s ohledem na včasné provedení lékařské prohlídky. Odvolání držitele zbrojního průkazu proti rozhodnutí 
příslušného útvaru policie podle věty první nemá odkladný účinek.
(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li o zaměstnance, poskytovatel pracovnělékařských služeb, v ostatních 
případech poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Další potřebná odborná vyšetření 
je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního 
průkazu nebo držitele zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu, pro které má být 
posudek vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) požadavky na zdravotní způsobilost,
b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení odborného 
vyšetření,



Zákon 229/2016 Sb. - změny
„§ 20a
(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, 
vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného 
útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez 
zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, 
pokud je mu znám.
(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost 
známa, změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo 
zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o 
zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty 
první postupuje podle odstavce 3.
(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za 
následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke 
svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný útvar policie bez zbytečného 
odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře 
a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. 
Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou povinni lékařskou 
prohlídku provést a zajistit odborná vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se držitel 
zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví 
nebo se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.
(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu zdravotního stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní 
způsobilost podle tohoto zákona, je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat bez zbytečného odkladu 
příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen také 
informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař 
před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí 
o této skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje podezření na změnu zdravotního 
stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví.“



Zákon 229/2016 Sb. - změny

§ 21a
Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního 
průkazu nebo muničního průkazu
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné 
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního 
průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní 
způsobilosti.
(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti, příslušný 
útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.
(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné 
způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode 
dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, není 
žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.“.



Zákon 229/2016 Sb. - změny
„§ 56
Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, 
zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, 
povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, 
evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, aby jejich držiteli zabránil v 
jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem.
(2) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz 
zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o 
kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou 
zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud
a) existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s 
nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob,
b) byl odňat zbrojní průkaz podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo zbrojní licence podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo § 36 odst. 2 a 
dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně 
příslušnému útvaru policie, nebo
c) je dán důvod pro zajištění podle § 57 odst. 1 a existuje důvodné podezření, že další nakládání se zbraní nebo střelivem držitelem 
zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob.
(3) Pokud držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá věci, které mají být 
zadrženy podle odstavce 2, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit 
do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.
(4) Příslušník policie může zadržet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo podle odstavce 1 v místě jejich dosavadního uložení a 
současně zabránit přístupu k nim osobě, které byly zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo zadrženy, nebo jiné neoprávněné 
osobě, je-li to odůvodněno jejich množstvím nebo velikostí.
(5) Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou v odstavcích 1 a 2, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a 
neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie.
(6) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem 
policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pokud
není ten, komu byly věci zadrženy, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
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„§ 57
Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do těchto zbraní, zbrojního 
průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní 
nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z 
bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo 
hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno
a) v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,
b) v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
c) v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že
1. vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,
2. v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému 
útvaru policie,
3. střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,
4. v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti 
přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků
nebo v důsledku nemoci,
5. nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo
6. neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C podle § 42 odst. 1, nebo
d) v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro správní delikt spáchaný tím, že vlastní nebo drží 
zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
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(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, 
bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý 
vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 
držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení 
přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, které byly zadrženy podle § 56 a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto 
nebo zvláštního zákona. Pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není 
postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar policie postupuje podle odstavce 8.
(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 1 nebo 2 a dále jejich vlastník nebo osoba, 
která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 1 nebo 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat 
bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit 
jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(5) Pokud držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle 
odstavce 1, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich 
převzetí, je příslušný útvar policie oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad 
odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto 
věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.
(6) Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo 
střeliva v místě jejich dosavadního uložení. Osoba, u níž jsou zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo podle odstavce 1 
nebo 2 zajištěny, je povinna zajištění strpět a nesmí se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem zajištěnými podle 
odstavce 1 nebo 2 nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.
(7) Příslušný útvar policie může tomu, komu byly věci podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, uložit povinnost uhradit náklady na 
provedení jejich zajištění.
(8) Pominou-li důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, rozhodne příslušný 
útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci 
zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.“.
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