Testové soubory
používané ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz s výsledky.
(zákon č. 288/95)
Správná odpověď je pro výuku zvýrazněna kurzívou.

1. Na které zbraně, střelivo a munici se nevztahují ustanovení zákona o
střelných zbraních?
a. Na zbraně a střelivo, které jsou ve výzbroji veřejných ozbrojených sborů a
používají se pro výzkumné účely.
b. Na zbraně, střelivo a munici, které jsou držené pro účely armády, bezpečnostních
a soukromých bezpečnostních služeb.
c. Na zbraně, střelivo a munici, které jsou ve výzbroji Armády České republiky a
veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy.
2. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí střelnou zbraní:
a. mechanická zbraň používaná na ochranu osoby a držitel musí mít zbrojní průkaz.
b..zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu,
zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.
c. plynová zbraň, u které je střela uváděna do pohybu hořením prachové náplně po
okamžitém uvolnění nahromaděné energie.
3. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí palnou zbraní:
a. mechanická zbraň, u níž je primárním zdrojem výbušná látka určená k pohonu
střel.
b. plynová zbraň, u které je střela uváděna do pohybu hořením prachové náplně po
okamžitém uvolnění nahromaděné energie.
c. zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
4. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí plynovou zbraní:
a. zbraň, u které je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu nebo jiného plynu.
b. zbraň, u které je střela vždy uváděna do pohybu plynu CO2 .
c. mechanická zbraň, u které je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu.
5. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí paintbalovou zbraní:
a. zbraň na principu plynové zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
b. zbraň na principu expanzní zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací
látkou.
c. zbraň na principu mechanické zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací
látkou.
6. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí mechanickou zbraní:
a. zbraň, u které je střela uváděna do pohybu pouze tlakem napnuté tětivy.
b. zbraň, u které je střela uváděna do pohybu využitím mechanické energie.
c. zbraň, u které je střela uváděna do pohybu uvolněním teplotní energie.

7. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí expanzní zbraní:
a. zbraň na principu palné zbraně, jejíž konstrukce umožňuje použití jen kulového
náboje nebo náboje na hromadnou střelu.
b. zbraň na principu střelné zbraně, jejíž konstrukce umožňuje použití jen plynové
nebo akustické nábojky.
c. zbraň na principu palné zbraně, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje
nebo náboje na hromadnou střelu.
8. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí expanzním přístrojem:
a. zařízení na principu palné zbraně zkonstruované pro průmyslové účely
b. zařízení používané pro průmyslové účely, u nichž je k pohonu střel a mechanických
částí použito střelného prachu.
c. zařízení používané pro průmyslové účely, u nichž je k pohonu střel využívá
mechanické energie.
9. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí akustickou zbraní:
a. zbraň zkonstruovaná pro vystřelování signálních nábojů
b. zbraň zkonstruovaná pro použití nábojů s biologickou složí.
c. expanzní zbraň na akustické nábojky, zkonstruovaná pro vytváření hlukového
efektu.
10. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí plynovkou:
a. mechanická zbraň, kterou se vystřeluje slzný plyn.
b. expanzní zbraň, která je zkonstruována pro vystřelování látky s dráždivým
účinkem.
c. mechanická střelná zbraň, u které se pomocí chemické energie vystřeluje dráždivá
látka.
11. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí signální zbraní:
a. zařízení na principu ruční palné zbraně pro použití signálních nábojů větší ráže než
10 mm.
b. jednoúčelové zařízení na principu ruční palné zbraně pro použití signálních nábojů
větší ráže než 18 mm.
c. jednoúčelové zařízení na principu ruční palné zbraně pro použití signálních nábojů
větší ráže než 30 mm.
12. Které jsou hlavní části zbraně?
a. Hlaveň, pažba a mířidla.
b. Hlaveň, pažba a vložná hlaveň.
c. Hlaveň, vložná hlaveň, rám, (válec revolveru - zákonem č.7 ze 7.1.1998) a závěr.
13. Zbraň podléhající registraci je:
a. zbraň nebo hlavní část hlavně, která není vyjmuta z registračního režimu podle
zákona o střelných zbraní.
b. všechny zbraně a jejich hlavní části mimo zbraní mechanických.
c. zbraně nebo hlavní části zbraní, které jsou používány pro sběratelské, sportovní a
lovecké potřeby.

14. Která zbraň je určena k ochraně zdraví, života a majetku?
a. Pistole nebo revolver o celkové délce zbraně menší než 350 mm pro použití náboje
s nábojnicí kratší než 35 mm a palné zbraně zkonstruované k vystřelování pryžových
nebo obdobných sférických střel s energetickým zatížením průřezu střely nejvíc 25
J/cm2.
b. Pistole nebo revolver o celkové délce zbraně delší než 250 mm pro použití náboje
s nábojnicí kratší než 45 mm a palné zbraně zkonstruované k vystřelování pryžových
nebo obdobných sférických střel a zbraně typu SHOCK - XL.
c. Pistole nebo revolver bez omezení délky zbraně pro použití náboje s nábojnicí
kratší než 30 mm a palné zbraně s energetickým zatížením střely nejvíce 30J/cm2.
15. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí vojenskou zbraní:
a. mechanická zbraň určená k používání v ozbrojených silách výhradně k vojenským
nebo obranným účelům.
b. zbraň určená k používání v armádách a veřejných ozbrojených sborech k
vojenským nebo bezpečnostním účelům.
c. zbraň určená k používání v Armádě České republiky a Bezpečnostní informační
službě k obranným účelům.
16. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí loveckou zbraní:
a. zbraň kulová a broková určená k výkonu práva myslivost.
b. zbraň kulová a broková určená k výkonu práva myslivost a ke cvičné střelbě na
schválených střelnicích.
c. Palná zbraň kulová, broková (brokovnice) nebo kombinovaná, určená k loveckým
účelům..
17. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí sportovní zbraní:
a. zbraň pro jakékoli sportovní účely, se kterou lze provozovat střelbu jen na
střelnicích.
b. zbraň určená ke sportovním účelům podle národních a mezinárodních pravidel a
řádů.
c. zbraň, která je určená jen pro národní sportovní střelbu na sportovních střelnicích.
18. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí historickou zbraní:
a. zbraň vyrobená nejpozději v roce 1890.
b. civilní zbraň vyrobená nejpozději v roce 1900.
c. civilní zbraň a její přesné napodobeniny vyrobené nejpozději v roce 1880.
19. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí střelivem:
a. souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do zbraní.
b. souhrnné označení střel do kulových a brokových zbraní.
c. souhrnné označení nábojů do kulových a mechanických zbraní.
20. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí nábojem:
a. celek určený k nabíjení do zbraně.
b. střela určená k nabíjení do zbraně.
c. střela určená k přebíjení zbraně.

21. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí brokovým nábojem:
a. náboj s hromadnou střelou skládající se z množství broků.
b. náboj s hromadnou střelou skládající se z množství kulí.
c. náboj s jednotnou střelou skládající se z množství broků.
22. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí zvláštním nábojem:
a. náboj se střelou se značkovací nebo plynnou látkou a pyrotechnickou složí s
pevnými předměty ve výmetné náplni.
b. náboj se střelou s chemickou nebo biologickou látkou, pyrotechnickou složí, více
střelami nebo pevnými předměty ve výmetné náplni.
c. náboj se střelou s chemickou nebo pyrotechnickou látkou, která obsahuje množství
broků nebo jiných předmětů ve výmetné náplni.
23. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí vojenským střelivem:
a. střelivo pro ruční zbraně určené pro použití v armádách nebo veřejných
ozbrojených sborech k vojenským nebo bezpečnostním účelům.
b. munice (např. ruční granáty, rakety, miny, náloživo a letecké pumy) určené pro
použití v Armádě České republiky a bezpečnostních sborech k obranným nebo
bezpečnostním účelům.
c. střelivo (např. ruční granáty, rakety, miny, náloživo a letecké pumy) určené pro
použití v ozbrojených silách k obranným nebo zabezpečovacím účelům.
24. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí signálním nábojem:
a. náboj pro signální zbraně větší ráže než 12 mm se střelou obsahující látku k
vyvolání světelného, dráždivého nebo hlukového efektu k signálním účelům.
b. náboj pro signální zbraně větší ráže než 26 mm se střelou obsahující látku k
vyvolání světelného nebo hlukového efektu, dráždivého nebo hlukového efektu k
signálním nebo obranným účelům.
c. náboj pro signální zbraně větší ráže než 18 mm zkonstruovaný k vyvolání
světelného, dráždivého nebo hlukového efektu k signálním účelům.
25. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí nábojkou a prachovou
tabletou:
a. střelivo, které ve své sestavě obsahuje hromadnou střelu.
b. střelivo, které ve své sestavě obsahuje tekutou střelu.
c. střelivo, které ve své sestavě neobsahuje střelu.
26. Pro účely zákona o střelných zbraních se rozumí plynovou nábojkou:
a. nábojka obsahující látku k vyvolání dráždivého nebo hlukového účinku.
b. nábojka obsahující látku k vyvolání dráždivého.
c. nábojka obsahující látku k vyvolání dráždivého nebo světelného účinku.
27. Jednotlivými díly náboje jsou:
a. nábojnice, roznětka, ucpávka a střela.
b. nábojnice, zápalka, výmetná náplň a střela.
c. nábojnice, roznětka, pyrotechnická náplň a střela.
28. Co se rozumí držením zbraně a střeliva?
a. Mít zbraň a střelivo u sebe k okamžitému použití.

b. Zbraň a střelivo mít u sebe nebo je jinak přechovávat ve stavu vylučujícím jejich
okamžité použití.
c. Mít u sebe zbraň a střelivo jen v uzavřených objektech.
29. Co se rozumí nošením zbraně a střeliva?
a. Zbraň a střelivo mít u sebe nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich
okamžité použití.
b. Mít zbraň a střelivo u sebe nebo je jinak přechovávat bez možnosti okamžitého
použití.
c. Mít zbraň a střelivo u sebe nebo je jinak přechovávat s možností použití jen na
střelnici..
30. Stavem zbraně vylučujícím její okamžité použití je stav:
a. kdy zbraň není nabita náboji v nábojové komoře hlavně nebo nábojových
komorách válce revolveru, přičemž zásobníky do pistole mohou obsahovat náboje.
b. kdy zbraň není nabita náboji v zásobníku, který je prázdný a náboje jsou uloženy v
samostatném obalu.
c. kdy zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře
hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru, přičemž zásobníky jsou prázdné.
31. Znehodnocení zbraně je:
a. provedení úprav fyzickou nebo právnickou osobou, která učiní zbraň neschopnou
střelby.
b. provedení úprav podle zvláštních předpisů, která učiní zbraň trvale nezpůsobilou
ke střelbě.
c. provedení úprav podle zvláštních předpisů, které může provést vlastník zbraně.
32. Evropským zbrojním pasem je:
a. doklad oprávňující držitele k držení určitých střelných zbraní na území členských
zemí Evropského společenství podle stanovených podmínek.
b. doklad oprávňující držitele k držení určitých střelných zbraní na území všech zemí
Evropy podle bilaterálních dohod.
c. doklad oprávňující držitele k držení určitých střelných zbraní na území členů
Severoatlantického společenství podle stanovených podmínek.
33. Veřejným ozbrojeným sborem jsou:
a. subjekty, kterým zvláštní zákony přiznávají postavení ozbrojené složky nebo
ozbrojené specielní skupiny nebo ozbrojené složky justiční správy.
b. subjekty, kterým zvláštní zákony přiznávají výslovně postavení ozbrojeného sboru
nebo ozbrojené služby nebo ozbrojené složky celní správy.
c. subjekty, kterým zvláštní zákony přiznávají výslovně postavení ozbrojeného sboru
nebo ozbrojené složky armády nebo ozbrojené složky BIS.
34. Do kdy je osoba, která vlastní zbraň podléhající registraci, povinna
podat žádost o zaregistrování zbraně?
a. Do tří dnů.
b. Do pěti dnů.
c. Do deseti dnů.

35. Do kdy je vlastník zakázané zbraně, kterému byla udělena vyjímka,
povinen podat žádost o její zaregistrování?
a. Do dvou dnů.
b. Do pěti dnů.
c. Do osmi dnů.
36. Nezaregistrovanou zbraň podléhající registraci:
a. je možné nosit po dobu nejpozději 10 dnů.
b. je zakázáno nosit.
c. je zakázáno držet a nosit.
37. Kdy okresní ředitelství policie odmítne registraci zbraně?
a. jde-li o zbraň, nepodléhající registraci nebo neoznačenou ověřovací značkou nebo
zakázanou, nejde-li o zbraň na jejíž držení nebo nošení byla vlastníkovi zbraně
udělena vyjímka.
b. Jde-li o zbraň nedovolenou, střelby neschopnou nebo znehodnocenou.
c. Jde-li o zbraň nedovolenou, vojenskou nebo označenou neplatnou ověřovací
značkou nebo zbraň zakázanou.
38. Dokladem o registraci zbraně je:
a. zbrojní průkaz.
b. průkaz zbraně.
c. registrační průkaz.
39. Každý, kdo převede vlastnictví k registrované zbrani, je povinen tento
převod oznámit příslušnému ředitelství policie:
a. do pěti dnů.
b. do patnácti dnů.
c. do třiceti dnů.
40. Každý, kdo nabude vlastnictví k registrované zbrani, je povinen to
oznámit příslušnému ředitelství policie:
a. do tří dnů.
b. do pěti dnů.
c. do deseti dnů.
41. Vlastník zbraně podléhající registraci, která není označena ověřovací
značkou, je povinen:
a. předložit zbraň ke kontrole příslušnému ředitelství policie.
b. zbraň bez zbytečného odkladu předložit k ověření příslušné státní zkušebně.
c. předložit zbraň bez zbytečného odkladu příslušné fyzické nebo právnické osobě,
která zbraň vyrobila, k ověření.
42. Které zbraně podléhající registraci nemusejí být ověřovány?
a. Zbraně držené ozbrojenými sbory, které nejsou používány ke střelbě.
b. Zbraně držené k muzejním účelům pouze Armádou České republiky, které jsou
používány ke střelbě.
c. Zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelů, které nejsou používány ke
střelbě.

43. Kdy může okresní ředitelství policie vyzvat vlastníka zbraně, aby
předložil zbraň k ověření příslušné státní zkušebně?
a. Jestliže při kontrole zbraně bylo zjištěno, že není řádně vyčištěná a
nakonzervovaná.
b. Jestliže při registraci zbraně nebo při kontrole zbraně vzniklo důvodné podezření
na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k destrukci zbraně.
c. Jestliže při registraci zbraně vzniklo podezření, že zbraň je neschopná střelby a
není podezření na destrukci.
44. Palné zbraně a plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely
dosahuje nejvíce 10 J jsou zbraně: (nově: palné do 7,5 a plynové do 10 J)
a. nepodléhající registraci.
b. zakázané.
c. podléhající registraci.
45. Paintbalové nebo obdobné značkovací zbraně jsou:
a. nepodléhající registraci.
b. zakázané.
c. zbraně podléhající registraci.
46. Akustické zbraně a plynovky, jde-li o dovolené výrobní provedení a jiné
expanzní zbraně, přístroje a zařízení, jejichž konstrukce vylučuje použití
kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou, jsou zbraně:
a. zbraně zakázané.
b. zbraně nepodléhající registraci.
c. zbraně podléhající registraci.
47. Historické zbraně jsou:
a. zbraně zakázané.
b. zbraně nepodléhající registraci.
c. zbraně nepodléhající registraci.
48. Jednoranné a dvouranné předovky z konstruované na principech
doutnákových, kolečkových, křesadlových a kolečkových zámkových
systému jsou zbraně:
a. podléhající registraci.
b. nepodléhající registraci.
c. zakázané.
49. Mechanické zbraně jsou zbraně:
a. zakázané.
b. nepodléhající registraci.
c. podléhající registraci.
50. Části zbraní podléhajících registraci, s vyjímkou jejich hlavních částí
jsou:
a. části zbraní nepodléhající registraci.
b. části zbraní zakázaných.
c. části zbraní nepodléhající registraci.

51. Kdo může nabýt vlastnictví ke zbraním nepodléhajícím registraci?
a. Fyzická osoba starší 15 let, pokud má způsobilost k právním úkonům a nejde-li o
nabytí vlastnictví děděním.
b. Fyzická osoba, nejde-li o nabytí vlastnictví děděním, starší 18 let, pokud má
způsobilost k právním úkonům.
c. Fyzická osoba starší 17 let, pokud má způsobilost k právním úkonům a nejde-li o
nabytí vlastnictví děděním.
52. Kde lze střílet z historických zbraní a jednoranných a dvouranných
předovek z konstruovaných na principu doutnákových, kolečkových,
křesadlových a kolečkových zámkových systému, u nichž kinetická energie
střely převyšuje 10 J?
a. Lze střílet kdekoli, kde není volný přístup veřejnosti; tyto zbraně musí být
označeny československou, českou ověřovací značkou nebo uznávanou cizozemskou
značkou.
b. Lze střílet jen na střelnicích; tyto zbraně nemusí být označeny ověřovací značkou.
c. Lze střílet jen na schválených střelnicích; tyto zbraně musí být označeny
československou, českou ověřovací značkou nebo uznávanou cizozemskou značkou.
53. Kde je zakázáno střílet z palných, plynových, paintbalových a
mechanických zbraní, u nichž kinetická energie střely dosahuje nejvíce 10
J?
a. Na místech, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob a nebo způsobena
škoda na majetku.
b. V lomech a hlubokém lese.
c. Jen tam, kde může být způsobena škoda na soukromém majetku.
54. Kde je zakázáno střílet z akustických zbraní a plynovek?
a. Na místech, kde by došlo ke zničení nebo poškození nemovitého soukromého
majetku.
b. Na místech přístupných veřejnosti, pokud se nejedná o použití k ochraně zdraví,
života a majetku anebo k průmyslovým, filmovým, divadelním, sportovním,
kynologickým a obdobným účelům
c. Na všech místech, kde by mohlo dojít k poškození zdraví, života a majetku při
výbuchu munice, střeliva a černého prachu.
55. Zbraně, které umožňují více výstřelů (dávku) na jedno stisknutí
spouště (plně samočinné zbraně) jsou:
a. zbraně, které nepodléhají registraci.
b. zbraně, které podléhají registraci.
c. zbraně zakázané.
56. Které vojenské zbraně nejsou zakázané?
a. Pušky, pistole a revolvery do ráže 12 mm a signální zbraně označené civilní
ověřovací značkou.
b. Pušky, samopaly, pistole a revolvery do ráže 9 mm a signální pistole označené
civilní ověřovací značkou.
c. Pistole a revolvery do ráže 10 mm a signální zbraně do ráže 18 mm.

57. Palné samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled vojenských plně
samočinných zbraní a které lze upravit na samočinné, jsou:
a. zbraně zakázané.
b. zbraně, které nepodléhají registraci.
c. zbraně, které podléhají registraci.
58. Které brokovnice jsou považovány za zbraně zakázané?
a. Brokovnice o celkové délce menší než 1000 mm nebo brokovnice, u nichž je
hlaveň kratší než 500 mm; u zbraní vybavených pohyblivou pažbou nebo ramenní
opěrkou se celkovou délkou zbraně rozumí její minimální délka při sklopené nebo
zasunuté pažbě nebo opěře.
b. Brokovnice o celkové délce menší než 700 mm nebo brokovnice, u nichž je hlaveň
kratší než 500 mm; u zbraní vybavených pohyblivou pažbou nebo ramenní opěrkou
se celkovou délkou zbraně rozumí její maximální délka při sklopené nebo zasunuté
pažbě nebo opěře.
c. Brokovnice o celkové délce menší než 900 mm nebo brokovnice, u nichž je hlaveň
kratší než 450 mm; u zbraní vybavených pohyblivou pažbou nebo ramenní opěrkou
se celkovou délkou zbraně rozumí její minimální délka při sklopené nebo zasunuté
pažbě nebo opěře.
59. Zakázané, takzvané zákeřné zbraně jsou:
a. zbraně vyrobené tak, že nelze utajit jejich původní vzhled, a zbraně,které byly
změněny tak, aby se jejich využitím nemohl způsobit větší následek na zdraví.
b. zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo zbraně, u
kterých byly původní charakter nebo podoba změněny tak, aby se jejich použitím
mohly způsobit větší následky.
c. zbraně upravené tak, že je s nimi možné způsobit újmu na zdraví, životě a
majetku, protože nejsou nošeny viditelně.
60. Zbraně, které nejsou vyrobeny z kovu, pokud nejsou identifikovatelné
jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a
rentgenových přístrojů, jsou:
a. zbraně, které nepodléhají registraci.
b. zbraně zakázané.
c. zbraně, které podléhají registraci.
61. Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku jsou:
a. zbraně a doplňky, které podléhají registraci.
b. zbraně zakázané.
c. zbraně a doplňky, které nepodléhají registraci.
62. Zbraně a zařízení k osvětlování cíle jsou:
a. zbraně zakázané.
b. zbraně a doplňky, které nepodléhají registraci
c. zbraně a doplňky, které podléhají registraci
63. Zbraně s optickými a jinými zaměřovači jsou:
a. zbraně zakázané, pokud se nejedná o lovecké a sportovní zbraně s optickými a
obdobnými zaměřovači.

b. zbraně a doplňky, které nepodléhají registraci
c. zbraně a doplňky, které podléhají registraci.
64. Krátké zbraně s laserovými zaměřovači jsou:
a. zbraně podléhají registraci.
b. zbraně zakázané. Za zakázané se nepovažují pokud se používají na střelnicích.
c. zbraně nepodléhající registraci a mohou se použít mimo střelnici.
65. Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a obdobné
zaměřovací přístroje pro mířenou střelbu za snížených podmínek
viditelnosti jsou:
a. doplňky podléhající registraci.
b. doplňky nepodléhající registraci.
c. doplňky zakázané.
66. Kdo může v odůvodněných případech dle zákona o střelných zbraních
udělit na žádost vyjímku o držení zakázaných zbraní, jejich doplňků nebo
zakázaného střeliva pouze ke sběratelským nebo muzejním účelům?
a. Ministerstvo vnitra.
b. Ministerstvo obrany.
c. Okresní ředitelství policie.
67. Náboje se střelami konstruovanými nebo dodatečně upravenými pro
zvýšení průbojného nebo ranivého účinku jsou:
a. střelivem, které nepodléhá registraci.
b. střelivem, které nepodléhá registraci.
c. střelivem zakázaným, kromě loveckých nábojů, jejichž střely jsou konstruované ke
zvýšení ranivého účinku.
68. Zvláštní náboje se střelou s chemickou nebo biologickou jsou:
a. střelivem, které podléhá registraci.
b. zakázaným střelivem, kromě zvláštních nábojů, jejichž střely obsahují narkotickou
látku.
c. střelivem, které nepodléhá registraci.
69. Vojenské střelivo je:
a. zakázané střelivo, kromě vojenských nábojů, pokud je příslušnou zkušebnou zbraní
a střeliva stanoveno, že mohou být používány k civilním účelům, a jedná se o
dovolené výrobní provedení střeliva stanovené prováděcím předpisem.
b. střelivo, které nepodléhá registraci.
c. střelivo, které podléhá registraci.
70. Lovecké náboje se střelami zkonstruovanými ke zvýšení ranivého
účinku se:
a. nepovažují za zakázané střelivo.
b. považují za zakázané střelivo.
c. považují za střelivo nepodléhající registraci..

71. Dovolené provedení střeliva se stanoví:
a. prováděcím přepisem.
b. zákonem o střelných zbraních.
c. vyhláškou Českého báňského úřadu.
72. Držení nebo nošení zakázaných střelných zbraní a jejich doplňků nebo
zakázaného střeliva v určeném počtu a pro vymezený účel je možné
fyzickou nebo právnickou osobou jen:
a. na základě udělení vyjímky.
b. na základě platného zbrojního pasu.
c. na základě platné licence.
73. Každý , kdo má u sebe nebo jinak přechovává bez povolení zakázané
zbraně, zakázané střelivo nebo zakázanou vojenskou munici, je povinen:
a. bezodkladně je odevzdat do úschovy místnímu (okresnímu, městskému) úřadu
podle místa nálezu, který o převzetí zbraní a střeliva vydá potvrzení.
b. bez zbytečného odkladu je odevzdat do úschovy okresnímu ředitelství policie. O
převzetí odevzdaných vydá potvrzení.
c. bezodkladně je odevzdat do úschovy fyzické nebo právnické osobě, která provádí
obchodní činnost na úseku zbraní a střeliva, která o převzetí zbraní a střeliva vydá
potvrzení.
74. Kdo může v odůvodněných případech podle zákona o střelných zbraních udělit
na žádost vyjímku o držení zakázaných zbraní a jejich doplňků k filmovým nebo
divadelním účelům?
a. Ministerstvo vnitra.
b. Okresní ředitelství policie.
c. Ministerstvo kultury.
75. Kdy mohou být zbraně podléhající registraci nebo střelivo do těchto
zbraní veřejně vystavovány?
a. Na základě povolení okresního (městského) úřadu podle místa konání výstavy,
jestliže budou zbraně náležitě zabezpečeny proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
b. Na základě povolení Ministerstva vnitra s tím, že budou řádně zabezpečeny proti
ztrátě a odcizení.
c. Jen na základě povolení okresního ředitelství policie příslušného podle místa konání
výstavy, budou-li náležitě zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
76. Kdo vydává povolení k znehodnocení zbraně podléhající registraci?
a. Okresní ředitelství policie, které vydalo průkaz zbraně nebo které je příslušné k
registraci zbraně, jde-li o nezaregistrovanou zbraň. Jde-li o zbraň, která je kulturní
památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové
péče s jejím znehodnocením.
b. Česká zkušebna zbraní a střeliva pro civilní potřebu a jde-li o zbraň,která je
kulturní památkou, musí být současně vyžádán souhlas příslušného ministerstva,
které řídí státní památkovou péči.
c. Ministerstvo vnitra, a jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně
vyjádřen souhlas příslušného orgánů státní památkové péče

77. Jakou má vlastník zbraně povinnost před znehodnocením zbraně?
a. Předložit zbraň České zkušebně zbraní a střeliva pro civilní účely k přezkoušení s
písemnou žádostí o znehodnocení zbraně.
b. Předložit zbraň okresnímu ředitelství policie které vydalo průkaz zbraně nebo které
je příslušné k registraci zbraně, jde-li o nezaregistrovanou zbraň, ke kriminalistické
expertíze s písemnou žádostí o znehodnocení zbraně.
c. Předložit zbraň ministerstvu vnitra ke kriminalistické expertíze s písemnou žádostí o
znehodnocení zbraně.
78. Kdo může provézt znehodnocení zbraně?
a. Pouze právnická osoba, která má živnostenský list ke znehodnocování zbraní.
b. Pouze fyzická nebo právnická osoba, která má živnostenské oprávnění ke
znehodnocování zbraní.
c. pouze fyzická osoba, která má výuční list pro obor nástrojař-puškař.
79. Do kdy předloží vlastník zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně a
znehodnocenou zbraň Okresnímu ředitelství policie?
a. Do pěti dnů.
b. Do deseti dnů.
c. Do patnácti dnů.
80. Kdy je vlastník znehodnocené zbraně povinen mít doklad o jejím
znehodnocení u sebe?
a. Vždy, když má znehodnocenou zbraň uschovánu v trezoru.
b. V případech, kdy přechovává znehodnocenou zbraň na místech veřejně
přístupných.
c. Není povinen, když znehodnocenou zbraň veřejně vystavuje.
81. Kdy může fyzická osoba nabývat do vlastnictví, s vyjímkou nabytí do
vlastnictví děděním, držet nebo nosit zbraně podléhající registraci a
střelivo do těchto zbraní?
a. Jen tehdy, je-li držitelem průkazu zbraně.
b. Jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.
c. Jen tehdy, je-li držitelem zbrojního průkazu.
82. Kdo vydává zbrojní průkaz?
a. Okresní ředitelství policie příslušné podle místa pobytu žadatele na základě
písemné žádosti.
b. Ministerstvo vnitra, civilně správní úsek, na podkladě písemné žádosti.
c. Okresní (městský) úřad příslušný podle místa pobytu žadatele na základě písemné
žádosti.
83. Co je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojního průkazu?
a. Doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné uzpůsobilosti, fotografii,
potvrzení ze zaměstnání nebo doporučení sportovní nebo myslivecké organizace a
výpis z Rejstříku trestů.
b. Doklad o výsledku klinického psychologického vyšetření , opis rejstříku trestů, dvě
fotografie a doporučení zaměstnavatele nebo příslušného místního úřadu, že nebyl v
posledních třech letech pravomocně uznán vinným z přestupku uvedeného v zákoně.

c. Doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti, fotografii a čestné
prohlášení o tom, že nebyl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným z
přestupku uvedeného v §45 odst.2 písm. b) zákona o střelných zbraních.
84. Který doklad připojený k žádosti o vydání zbrojního průkazu nesmí být
starší jednoho roku?
a. Doklad o odborné způsobilost.
b. Fotografie.
c. Doklad o zdravotní způsobilosti.
85. Jaké je oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny A?
a. Nabývat do svého vlastnictví a nosit pro sběratelské účely jen zbraně podléhající
registraci a střelivo do těchto zbraní.
b. Nabývat do svého vlastnictví, držet a nosit pro sběratelské účely jen zbraně
podléhající registraci a zbraně zakázané a střelivo do těchto zbraní.
c. Nabývat do svého vlastnictví a nosit pro sběratelské účely zbraně a střelivo do
těchto zbraní.
86. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je oprávněn nosit zbraně a střílet z
nich:
a. na místech, která nejsou veřejnosti přístupná.
b. na schválené střelnici.
c. jen na uzavřených a oplocených pozemcích.
87. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je oprávněn přebíjet sportovní
náboje se středovým zápalem:
a. pro vlastní potřebu a pro ostatní členy občanského sdružení, a to podle
technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
b. pouze pro vlastní potřebu podle technologických postupů, které udávají výrobci
jednotlivých dílů nábojů.
c. jen pro držitele zbrojního průkazu skupiny B, a to podle technologických postupů,
které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
88. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn přebíjet lovecké
náboje se středovým zápalem:
a. pro vlastní potřebu a pro ostatní členy občanského sdružení, a to podle
technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
b. jen pro držitele zbrojního průkazu skupiny B, a to podle technologických postupů,
které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů.
c. pouze pro vlastní potřebu podle technologických postupů, které udávají výrobci
jednotlivých dílů nábojů.
89. Držitel zbrojního průkazu skupiny B nesmí přechovávat větší množství
bezdýmého prachu a zápalek než:
a. jeden kilogram a více než 5000 zápalek.
b. tři kilogramy a více než 3000 zápalek.
c. jeden kilogram a více než 1000 zápalek.

90. Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn nosit zbraně a střílet z
nich:
a. na místech, která nejsou veřejnosti přístupná.
b. pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního předpisu nebo na
schválené střelnici.
c. na uzavřených a oplocených lesních pozemcích.
91. Nabývat do vlastnictví a držet zbraně určené k ochraně zdraví, života a
majetku a náboje do nich je oprávněn:
a. držitel zbrojního průkazu skupiny C, B a G.
b. držitel zbrojního průkazu skupiny C, F a G.
c. držitel zbrojního průkazu skupiny D, E a F.
92. Držitel zbrojního průkazu skupiny D, E, F a G je oprávněn provádět
cvičnou střelbu:
a. pouze na místech, která nejsou veřejnosti přístupná
b. pouze na schválené střelnici.
c. jen na uzavřených a oplocených pozemcích nemá veřejnost přístup.
93. Nabývat do vlastnictví a držet zbraně určené k ochraně zdraví, života a
majetku a náboje do nich je oprávněn:
a. držitel zbrojního průkazu skupiny C.
b. držitel zbrojního průkazu skupiny G.
c. držitel zbrojního průkazu skupiny D.
94. Kdy držitelé zbrojního průkazu skupiny B až H mohou nabývat do
vlastnictví, držet a nosit signální zbraně a náboje do nich?
a. Na základě povolení, které může vydat na základě žádosti držitele zbrojního
průkazu uvedených skupin po posouzení její odůvodněnosti okresní úřad příslušný
podle místa pobytu žadatele.
b. Pouze na základě povolení , které může vydat na základě žádosti držitele zbrojního
průkazu uvedených skupin po posouzení její odůvodněnosti okresní ředitelství policie
příslušné podle místa pobytu žadatele.
c. Pouze na základě povolení , které může vydat na základě žádosti držitele zbrojního
průkazu uvedených skupin po posouzení její odůvodněnosti Ministerstvo vnitra ČR.
95. Z jakých důvodů držitel zbrojního průkazu skupiny B až H může nabýt
do vlastnictví, držet a nosit signální zbraň?
a. K zajištění bezpečnosti provozu při činnosti vykonávané zejména odpalovačem
ohňostrojů, pyrotechnikem, střelmistrem nebo lesníkem, bezpečného provozu ne
střelnicích, pomoci v nouzových situacích, zejména u záchranných služeb nebo
rizikových sportovních činnostech.
b. K zajištění bezpečného provozu při výkonu jeho povolání, např. ohňostrůjce,
pyrotechnik a střelmistr, k osvětlování svých pracovišť za účelem bezpečnosti práce.
c. Jen k zajištění nebezpečného provozu při výkonu povolání např. ohňostrůjci,
pyrotechnici, střelmistři a lesníci k signalizaci na střelnicích za mlhy a ve tmě.
96. Držitel zbrojního průkazu skupiny B, C, D, F a H smí přepravovat držené
zbraně na místa, kde je povoleno její nošení:

a. jen v případě, že jsou zasunuty v pouzdru.
b. pouze ve stavu vylučujícím okamžité použití.
c. jen s náboji v zásobníku nebo ve válci s nemožností okamžitého použití.
97. Lze fyzické osobě, která nedosáhla 21 let , vydat zbrojní průkaz?
a. Ne.
b. Ano, jen v odůvodněných případech pro zbrojní průkaz skupiny B a C, jsou-li
splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
c. Ano.
98. Osoby, které se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních
podniků nebo lidových zábav:
a. mohou ne těchto akcích držet a nosit zbraň, ale nesmí být nošeny viditelně.
b. nemohou ne těchto akcích držet a nosit zbraň, Vyjímku z tohoto zákazu může
povolit okresní úřad podle místa konání akce..
c. nesmějí na těchto akcích držet a nosit zbraně. Vyjímku může povolit okresní
ředitelství policie příslušné podle místa konání akce.
99. Na koho se na sportovních podnicích nevztahuje zákaz držet a nosit
zbraně?
a. Na osoby, které pozvou závodníci a jejich trenéři, např. rodinní příslušníci apod.
b. Na osoby, které drží zbraně k provozování zábavné střelby v pouťových a
obdobných střelnicích a které se podílejí se souhlasem pořadatele na zabezpečení
akce, jejíž součástí je střelba, zejména střelci, trenéři, instruktoři a zbrojíři závodníků.
c. Na ty osoby, které se cítí ohroženy na životě, zdraví a majetku.
100. Jaká je dolní hranice pro vydání zbrojního průkazu?
a. 17 let.
b. 18 let.
c. 21 let.
101. Kdy lze vydat zbrojní průkaz skupiny B osobě starší 15 let?
a. V odůvodněných případech, kdy je osoba členem občanského sdružení
zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a
řádů, jejíž součástí je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky.
b. Když je osoba členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní střelbou a
výkonem práva myslivosti.
c. Je-li osoba členem občanského sdružení zabývajícího se podle mezinárodních řádů
a pravidel sportovní střelbou.
102. Kdy lze vydat zbrojní průkaz skupiny C osobě starší 16 let?
a. Jen v odůvodněných případech posluchačům středních odborných učilišť a
středních škol, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, jsou-li splněny ostatní
podmínky pro jeho vydání.
b. Jen v odůvodněných případech posluchačům středních odborných učilišť a
středních škol, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka sportovní střelby a myslivosti.
c. Jen v odůvodněných případech posluchačům středních odborných učilišť a
středních škol, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka sportovní střelby, jsou-li splněny
ostatní podmínky pro jeho vydání.

103. K žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny B osoby starší 15 let se
přikládá:
a. doporučení a písemný souhlas obecního úřadu.
b. doporučení příslušného občanského sdružení a písemný souhlas zákonného
zástupce.
c. doporučení sportovní školy.
104. K žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C osoby starší 16 let se
přikládá:
a. doporučení a písemný souhlas obecního úřadu.
b. doporučení příslušného občanského sdružení a písemný souhlas soudu.
c. doporučení příslušného školy nebo učiliště a písemný souhlas zákonného zástupce.
105. Lékařem, který posuzuje způsobilost žadatele o zbrojní průkaz nebo
držitele zbrojního průkazu, je:
a. kterýkoli lékař zvolený žadatelem.
b. lékař, kterého určí žadateli příslušné okresní ředitelství policie.
c. praktický lékař, u kterého je žadatel registrován k léčebné péči.
106. Jaký způsobem se zjišťuje odborná způsobilost žadatele o zbrojní
průkaz?
a. Zkouškou vykonanou u podnikatele, který má koncesní listinu, která je platná
minimálně 5 let. Zkouška se provádí formou testu a střelbou ze zbraní.
b. Zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem, kterého jmenuje na dobu pěti
let a odvolává Ministerstvo vnitra. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
c. Zkouškou vykonanou u zkušebního komisaře, který vlastní koncesní listinu.
Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
107. Jakým způsobem se provádí teoretická část zkoušky odborné
způsobilosti?
a. Provádí se formou testu ze znalosti obecných předpisů upravujících oblast držení a
nošení kulových zbraní a střeliva.
b. Provádí se formou písemného testu ze znalosti právních předpisů upravujících
oblast držení a nošení zbraní střeliva a z právních předpisů upravujících oprávnění k
použití zbraně, z nauky o zbraních a střelivu a ze zdravotnického minima.
c. Provádí se formou ústního zadání 30 otázek ze znalosti předpisů upravujících
oblast držení a nošení zbraní a střeliva a z předpisů upravujících oprávnění k použití
zbraně.
108. Praktická zkouška odborné způsobilosti se skládá:
a. ze zjištění bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a ze střelby na cíl s
vyhodnocení výsledků zásahů.
b.ze zjištění znalostí při manipulaci se zbraněmi, znalostí poskytnutí první pomoci a
ze střelby na cíl s vyhodnocením maximálního počtu bodů
c. ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi při rozborce a sborce a ze
střelby na pohyblivý cíl s vyhodnocením počtu zásahů.
109. Kdo hradí náklady vynaložené na úhradu výdajů spojených s
provedením praktické části zkoušky?

a. Ministerstvo vnitra České republiky.
b. Žadatel.
c. Policie České republiky.
110. Kdo se podle zákona o střelných zbraních nepovažuje za občansky
bezúhonného?
a. Ten, kdo byl vícekrát trestán pro jakoukoli trestnou činnost úmyslnou nebo i z
nedbalosti.
b. Ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v $ 44 zákona
o střelných zbraních.
c. Ten, kdo byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu podle $ 29 zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, za které lze
uložit výjimečný trest.
111. Kdo podle zákona o střelných zbraních posuzuje spolehlivost žadatelů
o zbrojní průkaz?
a. Z hlediska ochrany života, zdraví, soukromého majetku a jiných obecných práv
osob ji posuzuje okresní úřad.
b. Z hlediska ochrany života, zdraví, soukromého majetku fyzických a právnických
osob případně jiný obecných zájmů ji posuzuje Ministerstvo vnitra.
c. Okresní ředitelství policie příslušné k vydání zbrojního průkazu se zřetelem na
ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob, jakož i veřejných zájmů.
112. Může se osoba, která prokazatelně nadměrně požívá alkoholické
nápoje nebo prokazatelně požívá omamné nebo psychotropní látky,
považovat za spolehlivou?
a. Může, ale jen tehdy, když dá čestné prohlášení, že tuto činnost ukončí.
b. Nemůže.
c. Může.
113. Proti čemu je držitel zbrojního průkazu povinen zabezpečit zbraně a
střelivo?
a. Proti zneužití, ztrátě a odcizení podle prováděcího předpisu.
b. Proti zkorodování, ztrátě a odcizení podle zákona.
c. Proti vlhkost, ztrátě a krádeži podle vyhlášky.
114. Co předloží ke kontrole držitel zbrojního průkazu na výzvu
příslušného ředitelství policie?
a. Zbrojní průkaz a zbraň včetně příslušných dokladů.
b. Zbrojní průkaz a potvrzení zkušebny zbraní a střeliva o tormentační zkoušce
zbraně.
c. Řádně vyčištěnou a nakonzervovanou zbraň.
115. Do jaké doby je držitel zbrojního průkazu povinen požádat okresní
ředitelství policie o vydání nového zbrojního průkazu poté, co došlo ke
změně jména, příjmení nebo místa pobytu a odevzdat původní doklady?
a. Do tří dnů.
b. Do pěti dnů.
c. Do deseti dnů.

116. Je držitel zbrojního průkazu povinen mít u sebe zbrojní průkaz a
průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň?
a. Ano, je povinen.
b. Není povinen.
c. Je povinen, ale jen když jde se zbraní střílet.
117. Po dosažení věku 65 let je držitel zbrojního průkazu povinen
předkládat posudek o zdravotní způsobilosti vždy:
a. jednou za dva roky, ne starší tří měsíců.
b. jednou za tři roky, ne starší tří měsíců.
c. jednou za pět let, ne starší tří měsíců.
118. Do kdy, ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, je držitel povinen
jej odevzdat okresnímu ředitelství policie?,
a. Do tří dnů.
b. Do pěti dnů.
c. Do deseti dnů.
119. Smí fyzická osoba, které byl vydán zbrojní průkaz převést vlastnictví
ke zbrani na osobu, která není k držení zbraně oprávněná?
a. Smí převést vlastnictví.
b. Smí převést vlastnictví, jen u příslušného notáře.
c. Nesmí převést vlastnictví.
120. Smí fyzická osoba, které byl vydán zbrojní průkaz, nosit zbraň nebo ji
používat, pokud je její schopnost snížena požitím alkoholických nápojů
nebo jiných návykových látek, omamných nebo psychotropních látek,
popřípadě léků anebo nemocí.?
a. Nesmí zbraň nosit nebo ji používat.
b. Smí zbraň nosit nebo ji používat, jen v době nebezpečného ohrožení veřejného
pořádku.
c. Smí zbraň nosit nebo ji používat bez omezení.
121. Jaká je doba platnosti zbrojního průkazu?
a. Šest let a lze ji na základě písemné žádosti opakovaně prodloužit.
b. Pět let, pokud není v zákoně stanoveno jinak, a lze ji na základě písemné žádosti
opakovaně prodloužit.
c. Deset let a lze ji na základě písemné žádosti opakovaně prodloužit.
122. Nutná obrana podle ustanovení $ 13 trestního zákona je:
a. čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným
pachatelem není trestným činem. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana
nepřiměřená útoku.
b. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem
chráněný tímto zákonem není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana
zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
c. čin jinak trestný, kterým někdo zneškodní nebezpečného ozbrojeného pachatele,
který porušuje zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou
obranu, byla-li obrana účinná.

123. Krajní nouze podle ustanovení $ 14 trestního zákona je:
a. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající nebezpečí
většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákonem, není trestným činem.
b. čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje pachateli v páchání trestného činu, který
je uveden v tomto zákoně, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo
možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem.
c. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému
tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto
nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě
stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
124. Ten, který poruší povinnost nebo nedodrží zákaz stanovený obecně
závaznými právními přepisy na úseku zbraní střeliva, se dopustí:
a. přečinu podle $ 68 zákona o střelných zbraních.
b. přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdější
předpisů.
c. přečinu podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
125. Druhy zbraní podle způsobu ovládání se dělí:
a. dlouhé, opakovací a palné.
b. dlouhé a krátké.
c. krátké, palné a samonabíjecí.
126. Palné zbraně se rozdělují na:
a. lovecké, kulové a samonabíjecí.
b. lovecké, sportovní a obranné.
c. lovecké, sportovní a mechanické.
127. Co je malorážka?
a. Dlouhá zbraň s drážkovou hlavní pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) se středovým
zápalem.
b. Dlouhá zbraň s hladkým vývrtem pro kulový náboj ráže .25 (6,35 mm) s
okrajovým zápalem.
c. Dlouhá zbraň s drážkovou hlavní pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým
zápalem.
128. Co je pistole?
a. Krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou, jednoranová,
opakovací nebo samonabíjecí, případně vícehlavňová.
b. Krátká zbraň s pevnou hlavní jednohlavňová nebo vícehlavňová s nábojovými
komorami.
c. Krátká zbraň s jednou pevnou nebo pohyblivou hlavní a to opakovací nebo
samonabíjecí.
129. Pistole jsou konstruovány:
a. pro střelbu oběma rukama a jejich úchopová část (rukojeť) musí u samonabíjecích
pistolí pojmout zásobník s minimální kapacitou dvou nábojů.
b. pro střelbu jednou rukou a jejich úchopová část (rukojeť) musí u samonabíjecích
pistolí dostatečně dlouhá pro držení.

c. pro střelbu jednou rukou a jejich úchopová část (rukojeť) musí u samonabíjecích
pistolí zamezovat. možnost zranění ruky vzad se pohybujícím závěrem.
130. Které jsou základní části pistole?
a. Tělo (rám), závěr a hlaveň.
b. Tělo (rám), pouzdro závěru, spoušť a zásobník.
c. Rukojeť, pouzdro závěru a mířidla.
131. Co je závěr u pistole?
a. Zařízení, které zasouvá nebo vyhazuje nábojnice ze zásobníku.
b. Zařízení, které tlakem na dno nábojnice uzavírá zásobník střeliva.
c. Zařízení, které uzavírá nebo uzamyká náboj v nábojové komoře.
132. Jaké jsou tři základní systémy uzamčení samonabíjecích pistolí?
a. Systém neuzavřený, polouzavřený a uzavřený.
b. Systém neuzamčený, polouzamčený a uzamčený.
c. Systém plně otevřený, uzamčený a neuzamčený.
133. Jaké mohou být další způsoby uzamčení pistole?
a. Pomocí kolečkového nebo perkusního zámku.
b. Pomocí kyvné závory nebo vertikálně posuvného klínu či konstrukcí pák.
c. Pomocí šikmých výstupků nebo vertikálního snížení hlavně nebo kyvného uložení
závěru.
134. Jaký způsob nabíjení se používá u moderních samonabíjecích pistolí?
a. Pomocí vyjímatelného zásobníku, který se zasouvá do rámu (rukojeti) pistole a je
buď jednořadý nebo dvouřadý.
b. Pomocí nábojové schránky s nevyjímatelným jedno až třířadým zásobníkem.
c. Pomocí nábojového jednořadového nebo dvouřadového pásku zasunutého do
nábojové schránky.
135. Co je to pojistka?
a. Součást zajišťující zbraň proti nedovolenému nebo úmyslnému výstřelu; může být
automatická nebo ruční.
b. Součást zajišťující zbraň proti samovolnému nebo nechtěnému výstřelu (u
kulovnice může blokovat i otevření závěru); může být samočinná nebo ruční.
c. Součást zajišťující zbraň proti samočinnému nebo automatickému výstřelu; může
být samočinná nebo ruční.
136. Musí být každá pistole vybavena spolehlivou a dobře ovladatelnou
pojistkou?
a. Musí.
b. Musí, ale povinnost odpadá u pistole, které jsou konstruovány pouze se
spoušťovým napínáním.
c. Nemusí.
137. Jaká opatření je nutné provést před rozebráním samonabíjecí pistole?
a. Vyjmout jen zásobník, protože pistole musí být ve stavu neumožňujícím její
okamžité použití.

b. Vyjmout zásobník a stažením závěru do zadní polohy buď vysunout náboj z
nábojové komory, nebo se přesvědčit, že v nábojové komoře není zasunut náboj.
c. Vyjmout zásobník a vypáskovat z něho náboje.
138. Co je revolver?
a. Krátká zbraň s posuvnou hlavní a otáčivým bubnem s nábojovými komorami, které
se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
b. Krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se
mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
c. Krátká nebo dlouhá zbraň s volnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými
komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
139. Jaké rozlišujeme revolvery podle funkce?
a. Jednočinné a dvoučinné.
b. Jednočinné a vícečinné
c. Dvojčinné a trojčinné.
140. Které jsou základní části revolveru?
a. Rám s úchopovou částí (rukojetí), hlaveň, revolverový válec, spoušť a bicí
mechanismus.
b. Rám, hlaveň, válec, spoušť a napínací kohoutek.
c. Rám a hlaveň. (+ válec revolveru - dle zákona 13 ze 7.1.98 ).
141. Musí být každý revolver vybaven spolehlivou a dobře ovladatelnou
pojistkou?
a. Musí.
b. Musí, ale povinnost odpadá u revolverů, které jsou konstruovány pouze se
spoušťovým napínáním.
c. Nemusí, není to povinnost výrobců revolverů, přestože několik málo modelů
staršího provedení je takovou pojistkou vybaveno.
142. Jaká opatření je nutno provést před rozebráním revolverů s
výklopným válcem?
a. Vyjmout jen válec, aby nebylo umožněno okamžité použití.
b. Po uvolnění uzamykacího prvku vyklopit válec, odstranit prázdné (plné) nábojnice
a přesvědčit se, že ve válci není zasunut náboj.
c. Vysunout válec a vyjmout z něj všechny náboje.
143. Co je kulovnice?
a. Lovecká nebo sportovní krátká kulová zbraň s kulovou hlavní určená pro střelbu
kulovými náboji; převážnou většinou ovládaná jednou rukou.
b. Lovecká dlouhá zbraň s kulovou hlavní určená pro střelbu kulovými náboji.
c. Lovecká dlouhá zbraň s kulovou nebo kulobrokovou hlavní určená pro střelbu
kulovými nebo brokovými náboji; převážnou většinou ovládaná oběma rukama.
144. Co je brokovnice?
a. Dlouhá zbraň s jednou nebo více brokovými hlavněmi.
b. Dlouhá zbraň s jednou nebo více drážkovými hlavněmi.
c. Krátká zbraň s hladkým vývrtem s jednou nebo více brokovými hlavněmi.

145. Co je zbraň kombinovaná?
a. Vícehlavňová dlouhá palná zbraň, která má několik krátkých kulových hlavní (s
drážkovým vývrtem) a několik malorážkových nebo brokových hlavní (s hladkým
vývrtem).
b. Vícehlavňová dlouhá palná zbraň, která má alespoň jednu hlaveň kulovou (to je s
drážkovým vývrtem) a jednu hlaveň brokovou (s hladkým vývrtem).
c. Vícehlavňová dlouhá palná zbraň, která má alespoň jednu hlaveň kulovou (to je s
drážkovým vývrtem) a několik hlavní brokových (s hladkým vývrtem).
146. Co je závěr u zbraní?
a. Zařízení, které zasouvá nebo vyhazuje nábojnici ze zásobníku.
b. Zařízení, které tlakem na dno nábojnice uzavírá zásobník střeliva.
c. Zařízení, které uzavírá nebo uzamyká náboj v nábojové komoře.
147. Jaký je rozdíl mezi zbraněmi, které jsou nazývány:"lankasterka"a
"hamerleska"?
a. Lancasterka je kozlice s vnějšími kohouty, hamerleska je kozlice se sklopnými
hlavněmi a se skrytými kladívky.
b. Lancasterka je dvojka s vnějšími kohouty, hamerleska je dvojka se skrytými
kladívky.
c. Lancasterka je obojetnice s vnějšími kohouty, hamerleska je obojetnice se
sklopnými hlavněmi se skrytými kladívky.
148. Musí být každá lovecká palná zbraň vybavena spolehlivou, ručně
ovladatelnou pojistkou proti nechtěnému spuštění bicího mechanismu?
a. Musí, s vyjímkou zbraní, které mají vnější kohoutky.
b. Nemusí, není to povinnost výrobců zbraní.
c. Vždy musí.
149. Co je to vložná hlaveň?
a. Malorážková hlaveň vkládaná do větší hlavně.
b. Kulová hlaveň vkládaná do vývrtu hlavně.
c. Broková hlaveň vkládaná do větší hlavně.
150. Jak je rozděleno střelivo (náboje) pro palné zbraně?
a. Se středovým zápalem - kulové, s okrajovým zápalem - brokové, signální náboje a
nábojky.
b. Se středovým zápalem - kulové, brokové a kombinované, s okrajovým zápalem kulové, brokové a kombinované, rovněž střely pro signalizační a narkotizační zbraně.
c. Se středovým zápalem - kulové a brokové, s okrajovým zápalem kulové a brokové.
151. Co je ráž (ráže) u kulových zbraní?
a. Smluvní číslo označující rozměr a délku vývrtu hlavně a její průměr; hodnota se
udává v mm nebo v anglických palcích.
b. Smluvní číslo přibližně označující rozměr vývrtu hlavně a průměr střely; hodnota se
udává v mm nebo v anglických palcích.
c. Smluvní číslo označující rozměr vývrtu hlavně a průměr střely; hodnota se udává v
mm nebo v coulech.

152. Co je to průbojnost?
a. Zásah, při kterém projde střela cílem.
b. Schopnost střely proniknout materiálem.
c. Hloubka, do které při střelbě vnikne střela.
153. Co je to záměrná?
a. Úsečka spojující oko a záměrný bod.
b. Spojnice mezi okem a mířidly.
c. Úsečka spojující oko, mířidla a záměrný bod.
154. Co jsou to mířidla?
a. Zařízení sloužící k měření ráže zbraně, rozeznáváme mířidla mechanická, optická a
dioptrická.
b. Zařízení sloužící k zaměření cíle, rozeznáváme mířidla mechanická a optická.
c. Zařízení sloužící k zaměření cíle, rozeznáváme mířidla mechanická a dioptrická.
155. Co je to nastřelování?
a. Střelba prováděná s účelem získání ověřovací značky příslušné zkušebny zbraní.
b. Střelba prováděná s účelem získání středního bodu zásahu se záměrným bodem.
c. Střelba prováděná s účelem získání průměrné aritmetické hodnoty bodu zásahu.
156. Co je střelnice?
a. Komplex zařízení a prostorů upravených pro bezpečnou střelbu.
b. Zařízení ke zkoušení zbraní a nábojů.
c. Komplex zařízení sloužící k umístění terčů, měřících a jiných přístrojů.
157. Kdy se provádí čištění zbraně?
a. Co nejdříve po střelbě, po každém použití, i když ke střelbě nedošlo, a při
dlouhodobém uložení zbraně, kdy je nutno obnovit konzervaci.
b. Nejpozději do pěti dnů po střelbě, po každém použití a při dlouhodobém uložení
zbraně.
c. Nejpozději do dvou dnů po střelbě nebo po každém zapůjčení a dlouhodobém
uložení zbraně.
158. Jak se odstraňují poruchy a závady?
a. V průběhu používání zbraně může vzniknout poměrně mnoho drobných závad,
které si vždy musí střelec odstranit sám na místě. Některé větší poruchy si může
střelec odstranit sám, ale až mimo střelnici.
b. V průběhu používání zbraně může vzniknout poměrně mnoho drobných závad, z
nichž jen některé může střelec odstranit sám. Při větších poruchách, které zvláště
nezkušený střelec nemůže svépomocí odstranit, je vhodné předat zbraň k odborné
opravě.
c. V průběhu používání zbraně mohou vzniknout drobné závady, které si střelec musí
odstranit sám.
159. Při popálení nebo opaření:
a. postižené místo překryjeme čistým obvazem.
b. poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co

nejčistší tkaninou.
c. na postižené místo naneseme mast na spáleniny.
160. Polití kyselinou nebo louhem:
a. snažíme se tekutinu chemicky zneutralizovat.
b. postižené místo otřeme čistým kouskem látky do sucha.
c. postižené místo poléváme co největším množstvím vody.
161. Při kolapsu (mdlobě):
a. uložíme postiženého do polohy na záda, zajistíme přívod čerstvého vzduchu,
dáváme studené obklady na čelo.
b. posadíme postiženého se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa.
c. postiženého položíme, nejlépe do polohy na břicho.
162. Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat:
a. pouze po větším úrazu.
b. pouze při větší ztrátě tělesných tekutin.
c. u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
163. V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme:
a. stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo
přehřátím, znehybnění zlomenin.
b. obyčejně postačí znehybnění zlomenin a uložení do polohy vleže.
c. podáváme tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s
pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.
164. Při větším tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo:
a. pod ranou.
b. nad ranou.
c. nikdy.
165. Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině:
a. přiložíme tlakový obvaz.
b. přiložíme normální obvaz.
c. přiložíme obvaz ne ránu a nad ní škrtidlo..
166. Při bezvědomí:
a. zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a
pacienta uložíme do stabilizované polohy na boku.
b. pacienta orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá a tep je hmatný, jej uložíme
na břicho.
c. ihned zahájíme dýchaní z úst do úst, orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
167. Hlavními příznaky zástavy dýchání jsou:
a. chybění dýchacích pohybů hrudníku a dýchacích šelestů.
b. vymizení tepu na velkých tepnách.
c. prohlubující se šok.

168. Při umělém dýchání z plic do plic postupujeme takto:
a. v poloze pacienta na zádech provedeme šetrný záklon hlavy, předsuneme dolní
čelist, nos stiskneme prsty a do postiženého dýcháme 12x za minutu.
b. provedeme záklon hlavy a do postiženého dýcháme 12x za minutu.
c. provedeme otevření úst postiženého a dýcháme 20x za minutu.
169. Dýchání z plic do plic je neúčinné:
a. snažíme se prudkým fouknutím odstranit eventuelní překážku.
b. provedeme předklon hlavy.
c. zdokonalíme záklon hlavy.
170. Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme:
a. v poloze na zádech masírujeme rytmicky hrudník oběma rukama položenýma přes
sebe.
b. postiženého uložíme na tvrdou podložku, stlačujeme dolní třetinu hrudní kosti
dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 80/minutu.
c. přiložíme dlaň na hrudní kost v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80/minutu.
171. Při poranění páteře:
a. poraněným nemanipulujeme, abychom poranění nezhoršili.
b. transport je možný jen na tvrdé rovné podložce.
c. poraněného ponecháme vleže na zemi, případně jej šetrně uložíme do polohy na
boku.
172. Při žilním krvácení většího rozsahu:
a. přiložíme tlakový obvaz.
b. přiložíme tlakový obvaz a pod ránu škrtidlo.
c. postačí normální obvaz.
173. Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti, v podpažní
jamce:
a. krvácení zastavujeme tlakovým obvazem.
b. krvácení zastavujeme pomocí škrtidla.
c. krvácení zastavujeme tlakem prstu v ráně.
174. Cizí těleso v ráně většího rozměru:
a. se snažíme odstranit a přiložit obvaz.
b. ponecháme zásadně v ráně, přiložíme pouze obvaz, těleso bude odstraněno až při
odborném vyšetření.
c. nesmíme v ráně ponechat, působilo by jako zdroj infekce.
175. Stabilizovaná poloha je:
a. vleže na zádech se zakloněnou hlavou.
b. na břiše.
c. na boku, s pokrčenou spodní končetinou, horní je natažená, paže je podložena pod
obličejem.
176. Při prudkém vnějším krvácení je nejdůležitější:
a. okamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup..

b. nejprve si dobře rozmyslet postup a připravit pomůcky.
c. ránu zavázet, s poraněným nemanipulovat a přivolat pomoc.
177. Krvácení z nosu ošetříme:
a. stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně studeným obkladem
na zátylek.
b. záklonem hlavy.
c. není třeba ošetřovat, krvácení se zastaví samo.
178. Otevřená zlomenina končetiny:
a. končetinu znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit
narovnáním v ose.
b. na ránu přiložíme obvaz a potom elastické obinadlo.
c. ránu ošetříme přiložením obvazu, končetinu znehybníme v poloze, v jaké se
nachází.
179. Zavřené poranění břicha, pacient je při vědomí:
a. uložíme jej do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe.
b. uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně.
c. uložíme jej do polohy na břiše.
180. Zlomenina horní končetiny:
a. ošetříme přiložením elastického obinadla. provedeme protišoková opatření.
b. není-li diagnóza jistá, nejsou zvláštní opatření nutná.
c. na končetinu přiložíme dlahu, provedeme závěs, nejlépe šátkem.
181. Zlomenina dolní končetiny:
a. ošetříme přiložením dlahy přes oblečenou končetinu.
b. v místě bolestivosti přiložíme elastické obinadlo.
c. dolní končetinu svlékneme a přiložíme elastické obinadlo od prstů až k tříslu.
182. Při střelném poranění:
a. pro zvýšenou možnost infekce rány ji musíme důkladně vyčistit a desinfikovat.
b. musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a
dezinfikujeme pouze okolí.
c. při prvním ošetření je riziko infekce málo podstatné, snažíme se pouze zastavit
krvácení a u končetin provézt znehybnění.
183. Střelné poranění hlavy, pacient je při vědomí, dýchá, tep hmatný,
krvácí z levého ucha.
a. přiložíme obvaz na krvácející ucho, uložíme do polohy na bok na stranu
poraněného ucha, pravidelně sledujeme stav.
b. přiložíme obvaz na ucho, postiženého uložíme na záda.
c. obvážeme ucho, s poraněným pokud možno nemanipulujeme.
184. Střelné poranění hrudníku, pacient je při vědomí:
a. na ránu přiložíme poloprodyšný obvaz, pacienta uložíme do polohy polosedě,
sledujeme jeho stav.
b. na ránu přiložíme neprodyšný obvaz, pacienta na záda.

c. na ránu přiložíme neprodyšný obvaz, pacienta uložíme do polohy na bok
poraněnou stranou nahoru.
185. Střelné poranění břicha, pacient při vědomí:
a. obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena.
b. na ránu položíme obvaz, případně vyhřezlé střevní kličky se nesnažíme nikdy vrátit
zpět, zraněného uložíme v poloze na zádech, nesmí nic jíst ani pít.
c. ránu obvážeme, poraněného uložíme polosedě, dáváme pít podle žízně, nesmí nic
jíst.
186. Střelné poranění končetiny:
a. přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme nad ránou.
b. ránu omyjeme, kulku vyjmeme a obvážeme.
c. ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.
187. Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve:
a. zastavit velké tepenné krvácení.
b. přivolat odbornou pomoc.
c. zahájit umělé dýchání.
188. Zlomeninu znehybníme přiložením dlahy tak, aby:
a. znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou.
b. sahala od zlomeniny ke kloubu.
c. znehybňovala celou končetinu.
189. Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu:
a. na kterémkoli místě v jejím průběhu.
b. nad ranou.
c. proti kosti.
190. Podezření na poranění míchy vyvolává:
a. bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podměty.
b. ztráta hybnosti a citlivosti dolních končetin.
c. škubavé křeče dolních končetin.
191. Žilní krvácení poznáte podle toho, že:
a. krev je světlá a vystřikuje souhlasně z tepen:
b. krev je tmavá a teče z rány bez pulzace.
c. krev je světlá a vytéká z rány bez tlaku.
192. Při tepenném krvácení s přítomností cizího tělesa v ráně se tlakový
obvaz:
a. přikládá na kratší dobu.
b. přikládá neomezeně.
c. přikládá až po jeho odstranění.
193. Autotransfuzní poloha je:
a. vleže na zádech se zdviženými dolními končetinami.

b. na břiše, tlakem na břišní orgány se krev dostane do srdce.
c. polosedě s podloženou hlavou.
194. Záchranná služba má telefonní číslo:
a. 150.
b. 155.
c. 158.
195. Při kolapsu je zajištění odborné pomoci nutné:
a. vždy.
b. nedojde-li k rychlé úpravě stavu.
c. nikdy.
196. Doba přiložení škrtidla nesmí přesáhnout:
a. 1,5 hodiny.
b. 2 hodiny.
c. může být neomezená.
197. Mezi protišoková opatření nepatří:
a. zabránění podchlazení.
b. tišení bolesti.
c. podání energeticky bohaté stravy.

