Ukázky z publikace:
1. Úvod:
„Si vis pacem, para bellum“
(chceš-li mír, připravuj válku)
„Bůh stvořil lidi silné a slabé, teprve Samuel Colt (*1814 †1862) tento nedostatek odstranil“

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Z B R O J N Í P R Ů K A Z S N A D N O A R Y CH L E
Metodická pomůcka určená žadatelům o vydání zbrojního průkazu sloužící k rychlejšímu a
snadnějšímu zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti s vysvětlením základních pojmů

Pistole Walther P 38 - nejlepší pistole 2. světové války, ráže 9 mm Parabellum. Pistole fungovala
na principu krátkého zákluzu hlavně. Uzamčení závěru zajišťovala výkyvná závora. Spoušťové
ústrojí dvojčinné, velmi účinné pojistné systémy, včetně úderníkové pojistky.
Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti se skládá z pouhých 30 zkušebních otázek,
uvedených v testových souborech vydaných Ministerstvem vnitra ČR, na které je nutné
odpovědět ve více než dostatečném čase 40 minut. Tyto otázky jsou však výběrem celkem
ze 488 otázek ze značně rozsáhlé oblasti:
 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, jeho prováděcích předpisů a
právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně
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nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných
zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým
loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
zákona č. 156/2002 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 70/1975 Sb., o Úmluvě o vzájemném uznávání
zkušebních značek ručních palných zbraní
ČSN 39 5401 civilní střelné zbraně a střelivo, střelnice pro ruční palné a plynové zbraně
zdravotnického minima

2. Nauka o zbraních:
1.

Hromadná střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určené
k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí (viz obr. č.
8)
Obrázek č. 8

2.

Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB (viz obr.
č. 9)

Obrázek č. 9

3.
4.

Obrázek č. 10

Výbušná střela - složená plášťová střela obsahující výbušnou slož
Zápalná střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou slož
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5.

Šoková střela (obr. č. 10) - jednotná střela se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na
vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru
komolého kužele a plášť je na krajích podélně naříznut
3. Mnemotechnické pomůcky:
Mnemotechnické pomůcky
1.
V otázkách, kde je volba mezi různými subjekty je správná odpověď vždy Policie
ČR/příslušník policie nebo příslušný útvar policie - mimo hlášení ztráty, odcizení zbraně a

2.
3.
4.
5.
6.

střeliva, zbrojního průkazu/licence, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře nebo
použití zbraně v nutné obraně/krajní nouzi, pak se hlásí kterémukoliv útvaru
policie/příslušníkovi policie, - mimo jmenování zkušebního komisaře a mimo vydavatele
souboru písemných testů, pak je to Ministerstvo vnitra, - mimo veřejného vystavování
zbraní, pak je to útvar policie příslušný podle místa konání akce.
V otázkách odnětí je správná odpověď pominul-li důvod.
V otázkách povinností držitele je správná odpověď zneužití, ztrátě nebo odcizení.
Nikdo nesmí přechovávat víc než 3 kg bezdýmného nebo černého loveckého prachu a víc
než 1000 zápalek.
V otázkách s § je správná odpověď s trestný čin § 22, (§ 22 se týká trestných činů, NE
přestupků).
Není bezúhonný ten, komu byl uložen:
- výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let
- trest převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu neuplynulo alespoň
20 let

4. Manipulace se zbraní:

Postup částečného rozebrání zbraně v rozsahu, který je nezbytný pro její základní
vyčištění po střelbě a její zpětné složení je obdobný i u samonabíjecích pistolí ČZ vz. 82
a ČZ 83, kdy jejich odlišnost v rozborce spočívá v lučíkové pojistce. Postup je
následující, žadatel po kontrole zbraně zda není v nabitém stavu (zásobník je z šachty
vyjmut) zahájí činnost tím, že odjistí pohybem ruky lučíkovou pojistku (viz obr. 22),
stáhne závěr do zadní polohy a nadzvedne jej, přičemž dojde k jeho vyjmutí (viz obr.
23). Z hlavně zbraně sejme vratnou pružinu a tímto je částečné rozebrání zbraně
ukončeno (viz obr. 24). Na pokyn zkušebního komisaře zbraň složí do původního stavu a
ověří funkčnost složení.
Obrázek 22: Vysunutí lučíku

Obrázek 23: Rozložená zbraň
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V případě zájmu o prezentaci a vysvětlení publikace nebo pouze o samotnou publikaci, nás
kontaktujte na tel. 604 412 524 – Ing. Ivo Musil.

