
 

 

Důrazná výzva: Držitelé zbraní, proberte se! 
Dneska mlčíte, zítra budete muset odevzdávat zbraně!   

      Není asi málo jak čtenářů tohoto časopisu, tak i těch co u nás legálně vlastní nějakou 
zbraň, aby se k nim nedostala nějaká informace o „odzbrojovací“ snaze Evropské 
komise. O nesmyslnému kroku, vytvořeném údajně v rámci boje proti terorizmu, ale ve 
skutečnosti majícím za cíl jediné - výrazné osekání práv a svobody těch, co v členských 
státech EU drží nějakou soukromou zbraň – a paradoxně nejen těchto. O co zhruba asi 
jde, totiž snad slyšel už zřejmě každý. A když ne každý, tak rozhodně většina – a přesto 
povětšinou jako ovce mlčíme... 
 
      Z pera elit Evropské unie vznikly návrhy na zásadní restrikce privátního vlastnění (z jejich 
pohledu „ultranebezpečných“) samonabíjecích zbraní, zvláště pak prý „podobných těm 
vojenského vzhledu“. Má být současně zavedena evidence i nejmenších částí včetně pažeb a 
související nutná licence na jejich výrobu. A dokonce jsou v plánu takové hanebné 
nesmyslnosti, jako evidování prakticky také všeho, co se nějaké zbrani jen trochu vzdáleně 
podobá, pravděpodobně veškerých maket, hraček a snad bez velkého přehánění i 
napodobenin, co za 10 minut nožíkem vyřezáte ze dřeva. Také by současně mělo být součástí 
chystaných změn drastické omezení či zapovězení samotné výroby zbraní na území členských 
států EU. Shrnuto, slušná to sbírka iracionality a bezbřehého populismu. Ale možná i vítaná 
příležitost, jak do budoucna zdaleka lépe ovládat ty, co budou již bez možnosti jakékoliv 
odporu i obrany – neb miliony ozbrojených (sice legálně) evropských občanů asi možná 
v následných letech, které se nyní nejeví právě růžově, mohou vlády jednotlivých států i 
špičky Evropské unie tak trochu děsit. 
      Do toho ale navíc nyní začínají prosakovat další, nanejvíc znepokojivé informace – a to, 
že Evropská komise je rozhodnuta návrh v původním znění, jen s drobnými kosmetickými 
úpravami, přes nesouhlas některých zemí Evropské unie prosadit i silou. A prý za jakoukoliv 
cenu. Zkrátka direktivně zrealizovat své plány v této oblasti, ať to stojí, co to stojí. Údajně 
včetně dalších přidaných novinek, např. plošných celoevropských zákazů „služebních ráží“ 
pro soukromý sektor, jako je tomu např. v Itálii či Francii (tzn. pistolových 9mm Luger, anebo 
některých puškových nábojů, které jsou u nás běžně užívány i myslivci, apod.). A také se už 
mluví i o zásadním omezování kapacity zásobníků, známém z některých oblastí USA. 

     To vše se již nyní ví. A výsledek? Mezinárodní elektronickou petici „EU: You cannot 
stop terrorism by restricting legal gun ownership“, co může být nyní podstatnou formou 
odporu všech majitelů soukromých zbraní napříč Evropou, podepsalo dodnes něco přes 307 
tisíc lidí. Naše národní papírová „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků 
ze strany EU“, která by byla proti chystané tragédii takovou „druhou obrannou linií“, má za 
dva roky své existence téměř 30 tisíc signatářů. Co na to vše říci?  

     Pouze v České republice na konci roku 2015 bylo přesně 292 022  držitelů zbrojních 
průkazů, na sousedním Slovensku pak 147 383 držitelů zbrojních průkazů. Nejsou potom 



 

 

dosavadní počty těch, kteří se staví na odpor dosti směšné? A přitom právě Češi a Slováci 
mají nyní napříč Evropou díky svým zákonům (sice liberálním, ale bezproblémovým) 
rozhodně nejvíce co ztratit. Chceme, aby za nás v tomto bojovali Belgičané, Nizozemci či 
Britové? Tedy takoví, co ve své vlasti nemohou ani v kapse nosit nůž nebo obranný sprej – a 
pistoli znají většinou jen leda tak z filmů? 
      Jak to celé nazvat? Je to jen lenost a ingnorance vlastníků zbrojních průkazů? Anebo 
jejich falešný pocit, že „zbrojní lobbisté to přeci vyřídí za nás“? Či jde spíše o naprostou 
rezignaci „že si páni shora prostě zas udělají co chtějí“ a je tudíž do odporu marné čas i 
energii investovat? Co je příčinou toho, že naši lidé mající doma věci, které by pro lidi z jiné 
části Evropské unie byly doslovným snem, se vlastně takové zvůli vůbec nebrání? A nebojí 
se, že šmahem mohou ztratit svá práva i veškeré zbraně, co teď legálně vlastní. A to nevratně 
a napořád.  
 
A proto:  
Majitelé zbraní v České republice i na Slovensku!  
    Sportovní střelci, myslivci nebo ti, co chtějí mít dále svou zbraň na ochranu svojí i svých 
nejbližších! Člověku se chce říci: sakra dělejte (už) přeci něco!  
     A přitom stačí učinit jen docela málo – za prvé pustit počítač, na internetu zadat 
www.gunban.eu a (možno i v češtině) vyplnit tak cca za minutu formulář a kliknutím jej 
odeslat. A pak si ti z ČR na webové stránce SW&TT www.tacticaltraining.cz stáhnout 
podpisový arch národní petice – a na něj seženou alespoň těch 10 podpisů, co jistě každý 
z vás „ukořistí“ jen doma a od kolegů v práci (pak by to, když by to udělal u nás každý majitel 
ZP a pokud dobře počítám, bylo 3 miliony podpisů – a to je již nějaká síla, se kterou se už 
politikům obtížně hýbe…). Na Slovensku zas přeci není po odeslání zmíněné elektronické 
mezinárodní petice zas velkým problémem vyplnit a poslat tu „Petíciu proti obmedzovaniu 
legálneho vlastníctva a držby zbraní“. 
       Nespoléhejme na to, že se stane nějaký zázrak a někdo to za vás/nás udělá. Například 
nějaká „globální zbrojní lobby“ existuje spíše jen v hlavách protizbraňových aktivistů a v 
bulvárních novinách, než ve skutečnosti. A neuklidňujte se prosím, že „přeci toto nikdo 
v České republice nedopustí“ – pro většinu obyvatel u nás jsou nějaké zbraně problémem 
(například nyní vedle „uprchlických záležitostí“) skutečně okrajovým – i když se neuvážené 
„odzbrojování“ té slušné části veřejnosti může být časem zásadní jak pro bezpečnost u nás, 
tak i obranyschopnost naší země. A pokud nebude taktéž činěn náležitý a potřebně masivní 
tlak na naše politiky, ti (a možná i rádi) skloní zas hlavu před rozkazy z Bruselu (nemůžeme 
se přeci „vyčleňovat z Evropy“, že?). Tedy odevzdaně přijmou diktát zahraničních mocností. 
To tu přeci bylo v naší historii už mockrát. Ukážeme zas, jako už tolikrát, že jsme národy 
pohodlných „Švejků“, a necháme si zase pokorně vnutit cizí vůli jako nějaká bezvýznamná 
kolonie? 
     I pro ty, kdo už něco v této věci dělají a udělali, nic ještě nekončí. Tím že někdo podepsal 
elektronickou mezinárodní petici nebo sám už někde na střelnici podepsal tu již zmiňovanou 
papírovou, nic rozhodně nekončí. Je totiž nyní zapotřebí dělat věci potřebnou osvětu – a 
možná zapojit spousty další těch, co jednak tak aktivní nejsou, ale možná ani o věci nic 
nevědí – neb nečtou střelecká fóra, nemají facebookové profily (a možná někdy ani počítače). 



 

 

     Co říci nakonec? Možná to, že jde skutečně o všechno. A pokud nyní budeme pasivní, 
můžeme ztratit doslova vše. Tedy napořád už přijít o své koníčky, zájmy i možnost obrany 
v ne zrovna bezpečných časech, co zjevně přicházejí – a mnohým skončit i jejich zaměstnání 
v tomto oboru. A všichni pak koukat na zbraně možná jen v časopisech a na fotografiích. A 
vzpomínat jen nakvašeně, „jaké to bylo tenkrát“… To by si měl každý nyní uvědomit a konat 
dle toho. Zkrátka KONEČNĚ NĚCO PROTI TOMU DĚLAT.  
    Prostě, končí sranda. Pokud svoje síly nespojíme nyní, v budoucnu nemusí být již bojovat 
ani o co, to si pamatujme… 
 
                                                                                                          Mgr. Pavel Černý 
 
 
    Více dalších informací viz Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze 
strany EU (www.facebook.com/peticeoks), sdružení LEX (www.gunlex.cz) a slovenské Legis 
Telum (www.legistelum.sk). 
 
 


