
Pozor na airsoftové zbraně! 

Obliba replik útočných zbraní mezi dětmi dlouhodobě roste a spousta chlapců (a dívek) dostává od rodičů 

airsoftové zbraně v domnění, že se jedná o neškodné hračky. Pravdou však je, že české zákony myslí i na tyto 

„hračky“ a jejich běžné užívání upravují poměrně přísně. Běžně dostupné a rozšířené airsoftové zbraně spadají 

podle zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.) do kategorie „D“, tudíž jejich užívání podléhá omezením. Pokud se 

blíže podíváme na příslušné paragrafy uvedeného zákona o zbraních, tak zjistíme, že airsoftové zbraně spadají 

do stejné kategorie, jako například historické zbraně, flobertky, expanzní zbraně nebo třeba jednoranové a 

dvou ranové doutnákové zbraně. Jinými slovy hovořit o nich jako o „neškodných hračkách“ by bylo chybou a 

neodpovídalo by to jejich postavení mezi ostatními zbraněmi. 

Co to konkrétně znamená? Pořídit si zbraň kategorie D, tj. i airsoftovou zbraň, může pouze osoba starší 18 let, 

která je navíc způsobilá k právním úkonům. Stejná pravidla platí i pro její držení nebo nošení, jinými slovy děti 

(osoby mladší 18 let) nemají žádnou zákonnou možnost, jak se k těmto zbraním dostat a ve chvíli, kdy s ní 

simulují velké vojenské bitvy v lesoparcích za městem, jednají v rozporu s českými zákony. Velkými problémem 

je navíc samotné přemísťování se na pomyslná bitevní pole, protože airsoftovou zbraň ze zákona nesmí její 

držitel nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup (což ulice ve městě bezesporu je). Pokud se 

však chlapci dostanou na bitevní pole, aniž je zastaví hlídka policie, a zde začnou v rámci simulace bitvy ze 

zbraní střílet, tak se opět dostávají na hranu zákona, protože ten říká, že střelba z airsoftových zbraní je 

zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku. 

Výjimkou jsou pouze bitvy na viditelně označeném místě s vhodnými ochrannými pomůckami a pod dohledem 

odpovědné osoby, v takovém případě zákon porušen není. Příkladem mohou být organizované závody 

v lukostřelbě a podobné sportovně kulturní akce. Jakákoliv jiná akce, kde nejsou dodrženy podmínky 

zabezpečení prostoru a odpovědné osoby jsou ve své podstatě „hry“, při jejichž hraní je ohroženo zdraví a tudíž 

je střílení v rozporu se zákonem. 

Co na to Policie ČR? 

Policista může airsofotovou zbraň zabavit, pokud je držena nebo nošena osobou mladší 18let, popřípadě pokud 

je nošena sice osobou starší, ale viditelně a na veřejnosti běžně přístupném místě. Zákon policistům vysloveně 

uděluje oprávnění zadržet takovou zbraň, aby bylo jejímu držiteli zabráněno v jednání, kterým porušuje 

povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních. V praxi pak policista zadrží příslušnou zbraň, 

vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu 

zadržení příslušnému útvaru policie, který následně může rozhodnout o jejím zajištění. Samozřejmostí pak je u 

osob mladších 18 let prověřování, jakým způsobem zbraně nabyly a kdo jim je předal. Policisté mohou navíc u 

držitele takovéto zbraně zjišťovat, zdali není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Jaké jsou sankce za nerespektování zákona o zbraních? Pokud je airsoftová zbraň nošena viditelně na veřejnosti 

přístupném místě, tak její nositel může dostat pokutu až do výše 15 000Kč. V případě, že je navíc ovlivněn 

alkoholem či jinou návykovou látkou, tak se maximálně výše posouvá až na 50 000 Kč. Osoba starší 18 let, která 

převede vlastnictví ke zbrani, tj. například ji daruje, na osobu, která není k držení oprávněna (nejčastěji děti 

mladší 18 let), může být potrestána pokutou až do výše 30 000 Kč. 

Díky schopnostem výrobců airsoftových zbraní dochází dnes k tomu, že bývají často naprosto věrnými replikami 

skutečných bojových zbraní a na první pohled mezi nimi nejsou rozdíly. V jistém smyslu to podporuje fantazie 

kluků válčících v lesících za panelákem, nicméně české zákony nejsou tak benevolentní, jako rodiče těchto 

„válečníků“, a reálné sankce jsou poměrně vysokou daní za chvíle strávené hraním si na vojáky. Na úplný závěr 

je třeba zopakovat ohranou frázi, že „zbraně dětem do rukou nepatří“ a upozornit, že i airsoftové pistole, pušky 

a samopaly zbraněmi dle zákona jsou. 
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