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Anotace (abstrakt) 

Tato bakalářská práce je zaměřena na časopisy o zbraních vycházejících na území České republiky od 

roku 1969. Zbraněmi jsou přesněji míněny ruční palné zbraně. 

Cílem práce je tyto časopisy představit čtenáři, prozkoumat jejich vývoj v průběhu let a vzájemně je 

porovnat na základě několika sledovaných faktorů, jako jsou cena a počet stran. Záměrem práce je i 

vytvoření komplexního přehledu o současném trhu časopisů s tímto zaměřením. 

V první kapitole se práce zaměřuje na zmapování tradic zbraní a zbrojní výroby v České republice a 

představuje tak základnu pro samotný vznik časopisů o zbraních. Dále je v první části vysvětlena 

regulace zbraní i reklamy na zbraně, která existenci časopisů o zbraních ovlivňuje a formuje 

přinejmenším prostřednictvím množství a druhu inzerce. 

Ve druhé kapitole jsou rozebrány samotné časopisy a jejich postupný vývoj. Velkým mezníkem je rok 

1989. Několik následujících let je potom pro vývoj časopisů o zbraních určující, protože se musely 

přizpůsobit změně hospodářského systému a tedy i vzniku konkurence a inzerce.  Na konci druhé 

kapitoly je věnován prostor i internetovým magazínům, které těm tištěným nepřímo konkurují a 

stávají se jejich bezplatnou alternativou. 

Ve třetí a poslední kapitole se práce zaměřuje na několik nejvýznamnějších autorů píšících o zbraních. 

Každá z těchto osobností je něčím ojedinělá a výrazně vyčnívá nad průměrem. Ve svém oboru jsou 

tyto osobnosti považovány za uznávané experty. 

 

 



 

Abstract 

This balcheor thesis is focused on magazines about guns published in the Czech republic from 1969. 

The aim is to introdukce these magazines to the reader, to explore thein evolution during the time 

and compare them with observing several basic factors like price or amount of pages. Meaning of 

this thesis is to create komplex view on a current market of magazines about guns. 

In the first chapter thesis aids of mapping of czech tradition in producing weapons. Czech tradition in 

producing weapons is very important for existence and risik of magazines about guns. In first part is 

an explanation of gun regulation and advertisement regulation in the Czech republic.  This 

regulations have a huge effect on magazines trough advertisement amount. 

In the second chapter are analyzed magazines which are or were published in Czech republic and 

their evolution during the time. Really big milestone is the revolution year 1989. A few following 

years are really essentials for future existence of magazines, because they had to adapt on ongoing 

changes – formation of advertisement and competition. In the end of second chapter are mentioned 

e-magazines which are also competitors to printed magazines. 

In the third and last chapter the thesis focuses on several most important authors. Every person in 

this chapter is highly outstanding. In their specializations they are highly priced experts. 
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Úvod   

Hlavním cílem této práce je zmapovat oblast zájmových titulů zabývajících se 

zbraněmi, které vycházejí či vycházely na území České republiky od roku 1969 do 

současnosti.  

Rok 1969 nebyl vybrán náhodou, ale za začátek zkoumaného období jsem si jej vybral 

z několika důvodů. První a zcela pragmatický důvod je ten, že roku 1969 začala vycházet Stře-

lecká revue, což je nejdéle vycházející periodikum svého druhu v České republice a dá se po-

važovat od té doby za určitou stálici. Důvodem druhým je, že zhruba v tomto období je 

možné nalézt kořeny většiny zbraní používaných a vyráběných v současnosti. 

Celá práce je rozčleněna do tří významnějších celků, v tom prvním se věnuji 

samotným kořenům zbraní v České republice a tradici jejich výroby na našem území. 

Poměrně často se dnes zapomíná, že je Česká republika tradičním producentem zbraní a že 

zdejší produkty rozhodně přesahují hranice republiky i Evropy. Česká produkce zbraní a 

střeliva poměrně silně souvisí i s existencí časopisů o zbraních na našem území. 

Přinejmenším v tom, že tyto časopisy tvoří jediný možný prostor pro tištěnou inzerci v tomto 

oboru, tím získávají časopisy alespoň malé množství poměrně zaručené inzerce. 

 Důležitá podkapitola se věnuje regulaci zbraní v Čechách, která vysvětluje specifika, 

která prostupují celou tuto oblast. A to ze strany regulace reklamy, ale i ze strany zájemce o 

zbraň, jejichž složité nabývání je pro časopisy o zbraních i pro inzerenty také poměrně 

důležité. 

 

Druhá část práce už se věnuje výhradně samotným časopisům o zbraních. Ze 

zvoleného časového rozsahu vystupuje Československý voják, jehož kořeny sahají až do první 

světové války a je jakýmsi předchůdcem nejen Československého vojáka vycházejícího 

později,1  ale i pro řadu podobných časopisů. U všech zmíněných časopisů je sledován vývoj, 

kterým během své existence prošly. Před rokem 1989 má tento vývoj jen velmi omezený 

rozsah, ale o to dramatičtější je u některých titulů 2 v devadesátých letech, kdy se poprvé 

                                                           
1
 Československý voják vydávají českoslovenští legionáři  1917 – 1919, 1964 – 1966 je jako ročenka vydáván  

MNO, 1958 – 1974  je vydáván MNO,  1975- 1982 v nakladatelství Magnet, 1983 – 1990 v nakladatelství 

Naše Vojsko 
2
 Především Střelecká revue mezi lety 1992- 1996 
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objevují dva významné faktory. Těmi jsou inzerce a konkurence, oba nastupují velmi pomalu, 

ale pro další vývoj jsou určující. 

 

Třetí část se věnuje nejvýraznějším jménům mezi českými autory píšícími o zbraních, 

kteří jsou často respektovanými kapacitami nejen na zbraně, ale i na zacházení s nimi3 nebo 

třeba na globální bezpečnost4. Jedná se především o autory, kteří nějakým způsobem přesa-

hují prostor jednoho nebo dvou časopisů o zbraních. Někteří se objevují v televizním vysílání 

a jsou tázáni jako experti na danou problematiku, jiní jsou zase autory publikací, které svým 

významem dosáhly i za hranice České republiky, což v tomto oboru není jednoduché ani 

obvyklé. 

Žádná odborná publikace, která by se věnovala časopisům o zbraních, vydávaných na území 

České republiky bohužel neexistuje. Veškeré informace tak byly čerpané přímo z časopisů, 

které byly procházeny po jednotlivých ročnících, které jsou k dispozici v archivech Národní 

knihovny. V Národní knihovně jsou naštěstí k dispozici takřka všechny ročníky zkoumaných 

časopisů, včetně prvoválečných.  Články v časopisech však byly zejména před rokem 1989 

často bez uvedeného autora. Jádrem této práce je použitá komparativní metoda 

případových studií zkoumaných časopisů. 

Odborná práce, která by se zabývala jmenovitě časopisy o zbraních, vycházejícími u nás ještě 

nebyla zpracována. Podobnými periodiky se však zabývá Robert Vávra ve své diplomové 

práci Transformace armádních periodik po roce 1989. Za podobnou, jen se zaměřením na 

jiné hobby, se dá označit i práce Zuzany Kunzlové nazvaná Časopisy věnované golfové 

problematice. 

1. České zbrojařství a tradice zbraní v Čechách 

 

Na úvod je nutné podotknout, že hlavní odvětví, kterými se tyto zájmové tituly 

zabývají, mají v Čechách dlouhou tradici. Pravděpodobně nikdo nepochybuje o tradici 

zbrojního průmyslu na našem území. Jen připomeňme nejznámější podniky spojené s 

výrobou zbraní v Čechách. 

                                                           
3
 Pavel Černý, Martin Hradecký 

4
 Lukáš Visingr 
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1.1 Česká zbrojovka 

  

Česká zbrojovka Uherský Brod má své kořeny ve Strakonicích, kde byla založena 

v roce 19195 a ze kterých byla ve třicátých letech6 na popud vlády přesunuta do Uherského 

Brodu kvůli rostoucím obavám z nacistického Německa v rámci strategického přesouvání 

průmyslu důležitého pro obranu státu dále od hranic směrem do vnitrozemí. O stavbě 

nového závodu v Uherském Brodě rozhodlo MNO (Pozn.: Ministerstvo národní obrany) 

v červnu roku 1936, výroba v něm se rozběhla už v listopadu téhož roku6. Strakonická Česká 

zbrojovka se stala známou především produkcí motocyklů. Po roce 1989 vznikla poněkud 

krkolomná situace, protože si obchodní název Česká zbrojovka nárokovaly oba podniky a ve 

Strakonicích se vrátili k výrobě zbraní modelovou řadou pistolí CZ TT. 

Česká zbrojovka Uherský Brod, která znovu dobývá ztracené světové trhy, patří k 

nejúspěšnějším firmám v České republice7 a z médií se v poslední době často dozvídáme o 

účasti8 a nadějích na úspěch9 v tendrech tak velkých odběratelů zbraní, jako je například 

armáda Indie10 či Saudské Arábie nebo třeba o vítězství ve výběrovém řízení na služební 

pistoli Egyptské policie. 

Česká zbrojovka mohutně expanduje do USA skrze svou dceřinou společnost CZ-USA  

a výrobce pistolí a revolverů Dan Wesson, kterého koupila. 

Česká zbrojovka Uherský Brod ke své propagaci úspěšně používá firemní střelecké 

družstvo složené ze špičkových závodníků, které pravidelně sklízí úspěchy v závodech IPSC 

(International practical shooting championship), ve kterých závodí s širokou paletou pistolí z 

produkce CZ, a to od sériových služebních zbraní po vyladěné sportovní speciály.11 Součástí 

CZUB se stala i Zbrojovka Brno, další ze slavných jmen, která ve druhé polovině 20. let patřila 

mezi největší výrobce pušek na světě. 

                                                           
5
 http://www.czas.cz/?PageId=10003 

6
 https://www.czub.cz/cz/pages/116-historie-promeny-programy.aspx 

7
 http://ekonomika.idnes.cz/ceska-zbrojovka-ceka-rekordni-rok-dl3-

/ekonomika.aspx?c=A140707_153708_ekonomika_fih 
8
 http://zpravy.idnes.cz/ceska-zbrojovka-dodavka-neprustrelne-vesty-fzv-

/domaci.aspx?c=A150212_110606_domaci_aba 
9
 http://ekonomika.idnes.cz/ceska-zbrojovka-doda-zbrane-policii-v-mexiku-fmy-

/ekonomika.aspx?c=A140708_073610_ekonomika_skr 
10

 http://technet.idnes.cz/ceske-pusky-indie-0zt-/vojenstvi.aspx?c=A130816_144915_vojenstvi_mla 
11

 IPSC má 3 základní divize: Standard – povoluje pouze zbraně přímo ze sériové výroby, Modified – jsou 

povoleny omezené úpravy, Open – zbraně jsou upravovány bez omezení. 
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1.2 Selier & Bellot 

  

Selier & Bellot je světoznámou muničkou a jedním z největších výrobců nábojů v 

regionu. Firmu na výrobu nárazových zápalek založil 5. srpna 182512 francouzský obchodník 

Louis Sellier13, který do podniku záhy přizval svého krajana Jeana Mariu Nicolause Bellota14. 

Zajímavé je původní umístění výrobních závodů na pražském Žižkově, přesněji na vrchu 

Parukářka a v jeho blízkém okolí. Na Parukářce můžeme dodnes najít pozůstatky výroby, z 

nichž zdaleka nejvýraznější je dodnes zachovalá a funkční podzemní střelnice (pozn.: kdysi na 

300 metrů, dnes zkrácená na 100). Tuto střelnici využívá mládežnický biatlonový oddíl a je 

přístupná i veřejnosti. 

Sellier & Bellot koncem 19. století prostřednictvím svých filiálek zásobovala zápalkami 

Pobaltí, Skandinávii, Rusko, Prusko a další okolní země. Po vzniku samostatného 

Československa se pak společnost stala dominantním dodavatelem střeliva pro pistole 

policie i armády a přišla i mohutná expanze do Asie a Jižní Ameriky. V roce 1936 se výroba 

přesouvá do Vlašimi, a to jednak kvůli potřebě dalšího rozšíření výroby, ale také z 

bezpečnostních důvodů. Žižkov je totiž daleko hustěji osídlen, než v době vzniku společnosti 

a výroba třaskavin s sebou nese bezpečnostní rizika. Není opomenutelné, že v té době byl 

Sellier & Bellot největším žižkovským zaměstnavatelem. 

V roce 1945 byla firma zestátněna a poslední transformací, která ji potkala v roce 

1992, bylo převedení na akciovou společnost. 

Firma Selier & Bellot získala v roce 1999 bronzovou medaili v hlasování čtenářů 

časopisu Deutsches Waffen Journal v kategorii střelivo. Dnes je nejstarší strojírenskou firmou 

v České republice a jednou z nejstarších na světě15. Selier & Bellot je členem skupiny CBC, 

jednoho z největších gigantů v oboru, který se na svých stránkách k historii české firmy hrdě 

hlásí.16 

                                                           
12

 http://www.sellier-bellot.cz/cesky/sellier-bellot-historie.php 
13

 25. 7. 1790- 7. 2. 1870 
14

 17. 2. 1797 – 24.5. 1880 
15

 http://www.sellier-bellot.cz/cesky/sellier-bellot-profil-spolecnosti.php 
16

 http://intl.cbc.com.br/the-cbc-group 
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O této muničce pravidelně vycházejí články ve Zbraních a nábojích i ve Střelecké revui. 

Dlouhá léta se také jedná o jednoho z nejvýznamnějších inzerentů. 

 

1.3 Tradice zbraní v Čechách 

 

 Své místo v historii i současnosti má i myslivost (která má v České republice bohatou 

tradici, co se týká samotného lovu, ale i co do výroby loveckých zbraní. V dnešní době však 

myslivost poměrně vyšla z módy, což je logické vzhledem ke směřování společnosti i 

vzhledem k omezenému množství lovné zvěře) a především střelecké sporty. Zde si 

připomeňme úspěšné olympioniky z poslední doby, kterými jsou David Kostelecký17, Martin 

Tenk18, či mimořádně úspěšná Kateřina Emmons19. Přičemž ve střeleckém sportu jsou 

olympijské disciplíny pouhou špičkou ledovce. Střelectví jako takové sdružuje obrovské 

množství disciplín, jako jsou brokový trap, halové disciplíny střílené většinou malorážkou, 

prestižní závod tří zbraní v IPSC, kde závodník během závodu použije pistoli, pušku i 

brokovnici a nezapomínejme na sporty, kde střelba tvoří jen část z hodnocených úkonů, jako 

je tomu u biatlonu nebo moderního pětiboje. Čeští reprezentanti jsou mimořádně úspěšní i v 

moderních disciplínách, jako jsou IPSC či brokové disciplíny. Máme i úspěšné biatlonisty a 

David Svoboda20 je olympijským zlatým medailistou v pětiboji. 

 

 

1.4 Vztah ke zbraním v ČR 

 

Tak, jako mají v Čechách tradici zbraně, má zde tradici i jistý zájem o ně a pro určitou 

část populace jsou koníčkem. Tato část populace není nikterak velká (K 31. 12. 2012 to bylo 

306 815 držitelů ZP, což je o 4852 pokles oproti roku 2011), na druhou stranu je poměrně 

stabilní protože skupina žadatelů o zbrojní průkaz je každoročně přibližně stejně velká, jako 

skupina, která nechá svůj zbrojní průkaz (dále i jako ZP) propadnout a zbraň prodá nebo 

                                                           
17

 Nar 12. 5. 1975 – sportovn střelec  
18

 Nar 8. 2. 1972 – sportovní střelec 
19

 Nar. 17. 11. 1983 -  sportovní střelkyně 
20

 Nar. 19. 3. 1985- olympijský vítěz v pětiboji- 2012 - Londýn 
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prostě odevzdá. Nevelkou část populace tvoří i odběratelé časopisů zabývajících se touto 

tématikou, ale početně je tato skupina zastoupena poměrně stálým procentem, a to 

přinejmenším z toho důvodu, že zájem o zbraně příliš nepodléhá módě ani jiným 

krátkodobým výkyvům. V každé generaci je zkrátka určité procento, které má o zbraně 

zájem. Počet zbraní ve společnosti pomalu stoupá, což je logické, vzhledem k tomu, že co do 

času má běžná zbraň při slušném zacházení takřka neomezenou životnost a musela by být 

extrémně opotřebovaná intenzivním používáním, aby byl důvod k její likvidaci. Tento osud 

potkává v zásadě pouze sportovní zbraně, se kterými se intenzivně trénuje. Navíc je nutné 

vzít v úvahu i fakt, že pořízení zbrojního průkazu je administrativně a relativně i finančně 

náročné a finančně náročnější je samozřejmě i pouhé pořízení zbraně, tudíž se většina 

čerstvých držitelů ZP spokojí s koupí jedné zbraně a někteří pořizují další později. 

 

1.5 Regulace zbraní v ČR  
 

Toto odvětví je nutné charakterizovat ještě z jiného pohledu, důležitého pro tuto 

práci. Tento další pohled je určen zákonnou regulací (mimo jiné) reklamy, které časopisy o 

zbraních odlišuje od všech ostatních. 

Tak jako ostatní hobby magazíny i časopisy o zbraních existují v určitém specifickém 

prostředí tvořeném okruhem zájemců o dané téma. Prostředí časopisů o zbraních se od 

prostředí ostatních hobby magazínů na našem trhu v několika aspektech liší. Možnost 

pořízení zbraně je podmíněno složením zkoušek, získání zbrojního průkazu a nakonec 

nákupního povolení. Tedy, jak už bylo řečeno výše – majitelem zbraně podléhající registraci 

se bezúhonný občas může stát až po několika návštěvách policejní služebny, lékaře, střelnice 

a vynaložení většího či menšího finančního obnosu. Celý proces probíhá následovně: na 

služebně PČR (pozn.: Policie České republiky) požádá o přidělení termínu zkoušky odborné 

způsobilosti, na tu se poté dostaví a zaplatí 1500 korun za její vykonání. Následuje lékařské 

vyšetření za 500 - 600 korun, popřípadě psychologické vyšetření, které se může pohybovat i 

ve vyšších částkách. Dále za předpokladu, že vše proběhlo úspěšně, zájemce znovu navštíví 

policejní odbor zbraní a střeliva, kde požádá o vydání zbrojního průkazu a zaplatí 500 korun 

za každou skupinu ZP a následně ještě 200 korun za samotný průkaz. Po absolvování těchto 

úkonů je držitelem zbrojního průkazu, a pokud si chce pořídit krátkou zbraň kategorie B 
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(pistoli), může požádat o vystavení nákupního povolení, které PČR vystaví do čtrnácti dnů. I 

za to se platí, a to stokorunovým kolkem (pozn.: na policii se vždy platí kolky). Poté, co si 

nákupní povolení vyzvedne, může si, nyní již držitel ZP, koupit zbraň. Tu musí do deseti dnů 

přihlásit na policii a dalších 14 dnů počkat na vydání průkazu zbraně, který si policie cení 

stejně jako ZP na 200 korun. 

 U většiny ostatních zájmových titulů není žádných takových kroků k pořízení věci, 

které se titul věnuje, potřeba. Ne snad, že by si každý, kdo si přečte Střeleckou revui či 

Zbraně a náboje, musel ihned kupovat zbraň, ale dá se předpokládat, že velká část 

předplatitelů časopisu o motorkách nějakou vlastní a časopis o golfu si zase asi předplatí jen 

někdo, kdo tuto hru někdy alespoň zkusil. 

V tomto ohledu má mnohem snazší existenci (zde mám na mysli především z hlediska 

inzerce) časopis o elektronice, či o domácích mazlíčcích, které můžeme nabývat zcela bez 

překážek. Domácí mazlíčky a elektroniku má kolem sebe takřka každý obyvatel naší republiky 

a každý je tak potenciálním zájemcem o koupi takového titulu (bez ohledu na to, zda si ho 

zakoupí pouze výjimečně, když potřebuje načerpat nějaké informace, či je předplatitelem). 

Tak například v případě elektroniky přicházejí na trh neustále další a další vymoženosti, 

počítače jsou výkonnější, televize větší a plošší, mají lepší obraz. U zbraní se žádná převratná 

novinka neobjevila patrně od doby prvního použití polymeru jako materiálu rámu zbraně, a 

to už je dobrých 40 let. Na druhou stranu se v současnosti rozmanitost trhu bleskově zvyšuje, 

protože i zbraně a náboje podléhají zákonům trhu. Ne vždy tomu tak ale bylo, a abychom to 

zjistili, není třeba sahat hluboko do historie. Není však nutné ohlížet se až do dob socialismu. 

Ještě například koncem devadesátých let nebylo žádnou výjimkou, že zbrojovka nabízela 

produktové portfolio zbraní starých dvě desetiletí, a to se slušnými úspěchy21. Dnešní praxe 

je spíše taková, že každý výrobce ve snaze zaujmout mění vždy po několika letech alespoň 

tvary nebo povrchové úpravy svých produktů, popřípadě produkuje různé limitované a 

výroční série. 

Dalším a neméně zásadním aspektem je, že Zákon o regulaci reklamy upravuje 

podmínky šíření reklamy na zbraně a střelivo, a to tak, že se smí šířit pouze „v odborných 

publikacích a periodickém tisku, či zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a 

střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a 

                                                           
21

 http://www.czub.cz/cz/catalog/79-pistole-cz.aspx současná široká nabídka CZUB 

http://www.czub.cz/cz/catalog/79-pistole-cz.aspx
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střeliva.“ 22 Tato zákonná regulace tak českým producentům a prodejcům střelných zbraní 

výrazně zužuje prostor, do kterého mohou umístit svou reklamu. Zároveň také pouhým 

dvěma časopisům specializujícím se na střelné zbraně, které u nás vycházejí, zajišťuje v 

podstatě stálý přísun inzerentů. Inzerentů sice není v České republice nijak závratné 

množství, ale inzerují ve většině velmi pravidelně. V realitě to pak vypadá zkrátka tak, že 

pokud například Česká zbrojovka Uherský Brod propaguje svou novou pistoli, objeví se 

totožná, či velmi podobná reklama na stránkách Střelecké revue i Zbraní a nábojů. Pro 

představu, jakou část inzerce v těchto časopisech tvoří reklama na zboží podléhající regulaci 

a jakou naopak reklama na předměty volně prodejné a inzerenti bez zvláštních omezení, 

jsem zpracoval tabulku inzerce. Zohlednil jsem plochu, jakou reklamní sdělení zabírá a zda se 

týká té či oné kategorie. Nutno dodat, že i zboží, kterého se zákonná regulace netýká, je na 

stránkách časopisů o zbraních často propagováno ve společnosti zbraní. Například hodinky 

se vyjímají na ruce muže třímajícího zbraň a podobně. Reklamy tohoto druhu byly ale 

zařazeny do kategorie „neregulované“. Hodinky uvedené v příkladu se totiž v jiných 

časopisech propagují velmi podobně, ale beze zbraní a jedná se tak jen o jakési přizpůsobení 

cílové skupině. 

 

 

 

 

 

 

 Střelecká revue Zbraně a náboje 

 „regulované“ „neregulované“ „regulované“ „neregulované“ 

Méně než 1/4 6 35 9 29 

¼ strany 16 13 17 11 

1/3 strany 4 1 7 6 

½ strany 3 4 6 7 

1 celá strana 6 5 11 16 

                                                           
22 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, §6, písm. c 
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Graf 3.5-1: Střelecká revue - regulované 

celkem: 35 

 

       

Graf 3.5-2: Střelecká revue - neregulované  

celkem: 58 
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1/3 strany 

1/2 strany 

1 celá strana 

Střelecká revue - neregulované 

Méně než 1/4 
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1/3 strany 

1/2 strany 

1 celá strana 
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Graf 3.5-3: Zbraně a náboje - regulované  

        

celkem: 50 

       

Graf 3.5-4: Zbraně a náboje - neregulované  

 

celkem:69 

 

Zbraně a náboje - regulované 

Méně než 1/4 

1/4 strany 

1/3 strany 

1/2 strany 

1 celá strana  

Zbraně a náboje - neregulované 

Méně než 1/4 strany 

1/4 strany 
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1/2 strany 

1 celá strana 
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Z tabulky a z grafů vyplývá, že Zbraně a náboje obsahují více inzerce než Střelecká 

revue, ovšem nikterak výrazně. U obou titulů převyšuje množství reklamy podléhající 

zákonné regulaci reklama, která regulaci nepodléhá, a to v obou případech v podobném 

poměru. 

 

2. Vývoj a porovnání jednotlivých titulů 

 

V následující kapitole zmíním několik titulů zabývajících se tématikou zbraní. V této práci 

budou rozebrány a porovnány následující tituly: 

- Československý voják (1917- 1919, 1964- 1966, 1952- 1990) 

- Střelecká revue (1969 – 2015) 

- Zbraně a náboje (2003 – 2015) 

- Střelecký magazín (1999-2006) 

- ATM (1969 – 2015) 

- Military revue (2010 – 2015) 

Níže je doba, po kterou byly jednotlivé tituly vydávány, pro snazší orientaci zasazena do 

grafu, ze kterého je zřejmé, které tituly vycházely ve stejné době. 
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2.1 Vývoj časopisů o zbraních 
 

Časopisy vycházející před rokem 1989 mají oproti těm porevolučním poměrně vysoký 

počet specifik, které jsou následkem zcela jiného prostředí, ve kterém vznikaly. 

Pokud jako příklad vezmeme Střeleckou revui a ATOM, mají časopisy společných 

několik rysů. Oba časopisy byly zřízeny v nějakém zastoupení státem - ATOM je komunikační 

prostředek armády s vojáky i veřejností a redaktory jsou z větší části vojáci z povolání. 

Střelecká revue vzniká původně jako časopis Svazarmovec a i po přejmenování zůstává 

důležitým komunikačním kanálem Svazarmu. Oba časopisy vydává MNO, vycházejí ve 

stejném rozsahu co do počtu stran a celkově se v čase měnily jen velmi málo, pokud vůbec, 

nejsou totiž nuceny reagovat na konkurenci. 

Oba časopisy mají také společné přejímání článků ze západních magazínů, což je z dnešního 

pohledu na závadu především u Střelecké revue. Ve srovnání s dnešními jsou přejaté články 

zpravidla velmi stručné až strohé. V dnešní době se čtenáři dostane i několik stran 

rozsáhlého technického popisu, chování zbraně při střelbě a odborného hodnocení přímo od 

SR ZaN SM ATM MR

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2025

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2025

Graf č. 5-1 - časové rozsahy vydávání titulů  
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autora doplněného řadou fotografií. Před rokem 1989, ale ještě i nějakou dobu po něm se 

čtenář musí spokojit často pouze s výčtem základních technických dat a fotografií zbraně 

z jedné strany. 

Časopisy před rokem 1989 v podstatě neobsahují reklamu, ale existují výjimky. Například 

v roce 196823 vyšla na straně 32 ve Svazarmovci celostránková reklama na společnost Tesla. 

Reklama do nebe vynáší kvalitu výrobků i obsluhy a doporučuje výhodné nákupy na splátky. 

Poté ale veškerá inzerce mizí a znovu se objevuje až v roce 1989. 

Po roce 1989 nastávají změny jen velmi pomalu a první, co čtenář zaregistruje je velmi 

prudké zdražování až na násobky původních cen24. Rok od roku ale začíná stoupat i kvalita 

papíru a tisku, přibývá barevných fotografií a z časopisů se postupně stávají celobarevné. 

Začínají se pozvolna objevovat první reklamy a nakonec se začne zvyšovat i počet stran. 

V prvních letech po revoluci se na trhu neobjevuje konkurence v tom slova smyslu, že by 

vznikaly časopisy stejného či podobného zaměření. Celkově časopisy jako takové se však 

stávají barevnějšími a titulní stránky lákavějšími. Na tento trend musí reagovat i Střelecká 

revue, která jinak sází spíše na obsah než na vzhled. Začíná se tak tisknout na lepší papír a 

v časopisu přibývá barev25. 

Střelecká revue má určitou výhodu ve svém úzkém zaměření. Díky tomu zůstává na trhu 

poměrně dlouho sama, aniž by jí někdo konkuroval. Další výhoda, která tomuto časopisu 

možná pomohla přežít přechod na tržní hospodářství je fakt, že střelectví a celkově vše 

kolem zbraní jen velmi málo podléhá módním trendům. První opravdovou konkurencí se tak 

Střelecké revui stává Střelecký magazín vytvořený jádrem nespokojené redakce samotné 

Střelecké revue. Opravdu výrazná konkurence přichází až celé desetiletí po revoluci v podobě 

Zbraní a nábojů. 

 

                                                           
23

 4/1986 str 32 Tesla-dobré výrobky, dobré služby 
24

 Střelecká revue stála v roce 1988 4,50 Kč, v roce 1992 12 Kč a v roce 1994 už 19,50 Kč a dále každoročně 

zdražuje 
25

  ATOM obsahuje barevné fotografie již v roce 1988, Střelecká revue zařazuje teprve v roce 1994 

čtyřstránkovou barevnou přílohu 
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2.2 Československý voják (1917 – 1919, 1952 – 1990, 1964 - 1966) 

 

V letech 1971- 1919 vycházel Československý voják coby časopis československých le-

gionářů v Rusku. Z datování jednotlivých čísel je znát nepravidelnost a na příspěvcích se pra-

covalo v pauzách mezi bojovými akcemi.  Nestejný je i papír, na kterém časopis vychází a 

počet stran. Přesouvá se i místo vydání společně s legionáři. 

Obsahově je poměrně věcný, přináší důležité informace o vojensko – politickém dění a řadu 

rad, jak si počínat v boji, či jak obsluhovat které zbraně nebo jaké zbraně se mohou nově ob-

jevit v rukách nepřátel. 

Častým přispěvatelem se zaměřením na taktiku a použití různých druhů zbraní je E. 

Moravec26.  

Název Československý voják byl znovu oživen v padesátých letech, tentokrát v klasickém 

časopisovém formátu 38 cm (pozn.: prvoválečná verze byla tištěna na hrubém novinovém 

papíře jako malý sešit). Periodicitou se jednalo o měsíčník a rozsah činilo 34 stran. Postupně 

byl časopis vydáván Ministerstvem národní obrany,27 vydavatelstvím Magnet28 a 

vydavatelstvím Naše Vojsko.29 Časopis plnil spíše roli armádního oběžníku a nejednalo se o 

příliš zajímavé čtení. Časopis se spíše než přinášet nové a zajímavé informace snažil politicky i 

jinak vychovávat vojáky základní služby a zbraním se věnoval přinejlepším okrajově. Časopis 

měl barevnou titulní stránku, na které byla více či méně propagandisticky laděná fotografie 

cvičících vojáků. 

V letech 1991–1993 na Československého vojáka ještě navázal časopis Véčko, který má ale 

s vojenstvím či se zbraněmi pramálo společného, což je znát už na titulní straně. Na té bývali 

u Československého vojáka tužící se muži v uniformě, na obálce Véčka se střídají známé 

osobnosti. 

                                                           
26

 Emanuel Moravec (17. dubna 1893 – 5. května 1945) byl český politik, legionář, voják, teoretik válečnictví, 
publicista a jeden z nejznámějších pronacistických kolaborantů v Čechách. Informace dostupné na 
http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/312793-emanuel-moravec.html [citováno 1. 11. 2014]  

27
 1958- 1974 

28
 1975- 1982 

29
 1983- 1990 

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1893
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/312793-emanuel-moravec.html
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Trochu stranou tématu stojí ročně vycházející sbírka povídek pod názvem Československý vo-

ják vycházející v letech 1962–1964, kterou pro účely této práce nebudu dále rozebírat. Je na 

ní ale možné ilustrovat uvolnění atmosféry v té době. 

2.3 ATM/ ATOM (1969 – 2015) 

vydává: Aeromedia – od roku 2007 

Časopis ATM (pozn.: armádní technický magazín) začal původně vycházet v roce 1969 

pod názvem ATOM (pozn.: armádní obrázkový technický měsíčník) pod vedením 

šéfredaktora Ing. Bronislava Raduše.30 Periodicitou měsíčník vydávalo MNO (pozn.: 

Ministerstvo národní obrany) ve vydavatelství Magnet s. p. a na jeho podobě byly finanční 

prostředky ministerstva dobře vidět. Časopis měl po celou dobu, kdy vycházel pod tímto 

názvem 34 stran, barevnou obálku a až do roku 1988 byl uvnitř pouze černobílý. V roce 1988 

poprvé zdražil z původních 2 Kčs na dvojnásobek, což bylo cenou za barevné fotografie uvnitř 

časopisu.31  

Velkou část redakce tvořili profesionální vojáci a zároveň odborníci v oboru. Časopis 

byl určen z velké části jako doplňující zdroj informací mladým mužům, kteří zrovna 

absolvovali vojnu.32 Neméně důležitou úlohou ATOMu bylo doplňování informací mužů, kteří 

zrovna povinnou vojenskou službou neprocházeli. Touto cestou se mělo docílit toho, že 

v případě mobilizace budou mít mobilizovaní muži „načteny“ základní informace o západní 

technice, proti které by v případě války stáli. Právě v určení časopisu je největší rozdíl mezi 

předrevoluční historií a současností. Po revoluci se nejen mění název na ATM, ale postupně 

slábne podpora armády. Armáda je na cestě k profesionalizaci a zároveň má rok od roku 

hubenější rozpočet.33 Dle slov šéfredaktora Dr. Jiřího Csermélyiho v úvodníku lednového čísla 

1993 však ještě v roce 1991 armáda vydává na ATM 2 miliony Kč ročně34 (pozn.: v té době 

stojí ATM 9 Kč).  

                                                           
30

 Významné osobnosti jsou zpracvané v samostatné kapitole, k ostatním se nepodařilo sehnat osobní údaje. 
31

  Podle slov šéfredaktora RNDr Jiřího Csermélyho v úvodníku 1/1988 
32

 ATOM 1987 číslo 1 str.6 „Nové prostředky pro ošetřování tankové techniky“-nepodepsáno- radí vojákům, jak 

a čím správně pečovat o tank. 
33

 http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/ -absolutní částka se 

zvyšuje, mezinárodně používaný ukazatel je ale podíl na HDP 
34

 ATM 1991 číslo 1 str3 úvodník –Dr. Jiří Csermélyi 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
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ATM však již neslouží k informování o zbraních potenciálního nepřítele. Primárním 

úkolem je prezentace armády daňovým poplatníkům.35,36 Dá se říci, že tento úkol trvá 

dodnes, ATM je totiž oficiálním mediálním partnerem Ministerstva obrany ČR, ale i SR.37  

Dalo by se očekávat, že časopis měl před rokem 1989 lepší přístup k informacím o 

zbraních východního bloku, západní zbraně byla naopak zahalena tajemstvím a informace o 

nich bylo obtížné získat. Opak je však pravdou. Redakce ATOMu velmi intenzivně využívala 

jako zdroj informací i fotografií západní magazíny.38  Hlavním zdrojem byl dlouhodobě 

časopis Soldat und Technik, tedy obdoba ATOMu ze Západního Německa (pozn.: vychází 

dodnes). Například v článku PTŘS základ PTO39 mjr Ing. Josefa Staňka je dokonce patrné, že 

ze Soldat und Technik jsou převzata data i o zbraních ruské výroby a jsou díky tomu méně 

přesná než o zbraních např. amerických. Z tohoto zdroje byly přebírány informace i 

s fotografiemi, někdy použité i na titulní straně ATOMu40. 

Jak již bylo zmíněno, po roce 1989 se mění název (pozn.: od 1 čísla 1990) i účel 

časopisu. Další změnou, která v podstatě logicky navazuje na omezování podpory armády je 

ta, že se na stránkách ATM začíná objevovat první inzerce, a to nejen ta označená jako 

reklama. Například v lednovém čísle 1991 vyšel PR článek o Jeepu Wrangler, který vyloženě 

vyzvedává tradici značky a kvalitu vozu včetně síly motoru a sedmileté záruky.41 

V roce 2003 začal v nakladatelství Aeromedia vycházet druhý časopis ATM, lišící se pouze 

podtitulem: Armády, technika, militaria. Takto vycházely 2 časopisy, od roku 200642 u 

stejného nakladatele, pod stejným názvem a s velmi podobným zaměřením až do roku 

200743, kdy se sloučily, aby vytvořili jediné a tentokrát již nezaměnitelné ATM (pozn.: od té 

doby není ATM zkratkou několika slov, ale tvoří název). Armádní technický magazín byl 

zaměřený spíše na současnou techniku, armádu a zbraně, kdežto Armády, technika, militaria 

se zaměřoval více na historii a to ať z pohledu zbraní a techniky nebo jednotlivých událostí. 

                                                           
35

 ATM 1991 číslo 5 str. 3“Modré barety- česká služba v mírových sborech OSN“ 
36

 ATM 1991 číslo 7 str 13- 21 „Prošli Pouštní bouří“ článek shrnuje českou účast na válce v Iráku a prezentuje 

práci armádních chemiků 
37

 http://www.atmonline.cz/profil.html 
38

 Především Soldat und Technik a Schweizer Soldat 
39

 1969 č 12 str 379 „PTŘS- základ PTO“ –mjr Ing. Josef Staněk 
40

 1/1969 na titulní straně je dvojice švédských stíhačů SAAB 35 Draken, 6/1969 na titulní straně je americké 

bojové vznášedlo Bell SK-5 
41

 1991 str 11 Jeep Wrangler a Cherokee -nepodepsáno 
42

 Armádní technický magazín vydávalo do roku 2007 Ministerstvo obrany ČR u dočasných nakladatelů: 2004- 

2005 StarPRESS CZ, 2005- Slovakia Press, 2006- 2007 Aeromedia 
43

 Do čísla 4, číslo 5 již bylo sloučené 
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V Armádním technickém magazínu do roku 2007, tedy přesněji až do spojení s Armády, 

technika, militaria pod soukromým vydavatelem nebylo možné nalézt klasickou formu 

inzerce. Magazín využívaly k propagaci pouze armádní instituce jako Vojenský historický 

ústav.44 Pravidelně se na zadní straně magazínu objevovala pozvánka na veletrhy s vojenskou 

tématikou jako IDEB,45 či IDET.  

Po dubnu 2007, kdy nadále tvoří název časopisu ATM jako pouhá tři písmena, jejichž 

význam nevysvětluje žádný podtitul, nastávají určité změny. Armáda má vyhrazený prostor 

na konci časopisu, kde vychází jako informační příloha MO ČR a AČR ATM+. Od sloučení 

časopisů se objevuje i inzerce, ale v poměrně malé míře. Zajímavé je, že zadavatelé jsou ve 

velké míře dodavatelé AČR nebo firmy, které by armádě chtěli dodávat vybavení či zbraně. 

Většinou se jedná o známé firmy jako například: Tatra trucks,46 Iveco, 47Sikorsky Military 

Systems,48 Meopta,49 Česká zbrojovka,50 či Era.51 Některé z firem jsou dokonce naprosté 

špičky ve svém oboru, a přesto z nějakého důvodu inzerují zrovna v ATM. Za „civilní 

inzerenty“ lze zmínit například výrobce hodinek, terénních automobilů nebo vybavení pro 

pobyt v přírodě. Lehce specifické jsou pak reklamy společnosti Protrade, která se zabývá 

výrobou a prodejem zapečetitelných obálek a boxů.52 

V současnosti o sobě ATM tvrdí, že v ČR i SR zaujímá výsadní postavení v příslušném 

mediálním segmentu.53 Toto tvrzení bude nejspíše pravdivé, protože ATM je vskutku 

obsahově ojedinělé. Žádný jiný časopis se v takové míře nezabývá vojenskou technikou. 

 

2.4 Military revue  (2009 – 2015) 

vydává: Naše vojsko 

Tento měsíčník vychází od svého obnovení vydavatelstvím Naše vojsko v roce 2009. 

Po celou dobu své existence má približně stejný rozsah- 54–60 stran a ve srovnání se 

                                                           
44

 2006 číslo 5 str. 50 celostránková upoutávka na Ženijní den v Lešanech 
45

 2006 číslo 1 str 50 celostránková upoutávka na veletrh IDEB 
46

 2014 číslo 9 str. 23- celostránková reklama na vojenský program firmy 
47

 2014 číslo 9 str. 90- celostránková reklama na vojenský program firmy 
48

 2009 číslo 12 str 98- celostránková reklama na vrtulník Black Hawk od firmy Sikorsky se objevuje v době, 

kdy v AČR probíhá debata o možném nákupu nových transportních vrtulníků 
49

 2014 číslo 9 str. 13- ¼ stránková reklama na optické zaměřovače 
50

 2014 číslo 9 str 6- 1/3 stránková reklama na vojenské zbraně 
51

 2014 číslo 9 str 3- ¼ stránková reklama na výrobce leteckých radarů 
52

 2010 číslo 7 str. 98- celostránková reklama se zobrazením různých zapečetitelných vaků, obálek, či kufrů 
53

 http://www.atmonline.cz/profil.html 
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Střelecká revue vychází v nepatrně menším formátu 28 cm (pozn.: Střelecká revue 30 cm). Do 

roku 2011 stála 49 Kč a od počátku roku 2012 dodnes se prodává za 59 Kč. Titulní stranu 

zpravidla zdobí poutavá fotka vojenské techniky. Časopis je tištěný na kvalitním papíře a 

celkově poměrně hezky graficky zpracovaný.  

Šéfredaktorem časopisu je Mrg. Martin Čížek54. Kolektiv redakce je poměrně široký, 

stejně jako paleta témát, kterým se časopis věnuje. Z pohledu této práce vyniká mezi 

ostatními především Ing. Jiří Fencl, který do Military revue přispívá svými články o ručních 

palných zbraních55. Ten je autorem mnoha článků publikovaných ve Střelecké revui, jeho 

články se objevovaly i v ATM a jedná se o respektovaného experta především na zbraně 

Československé výroby. Jinak jsou ale pro Military revui ruční zbraně spíše okrajovým 

tématem a hlavní část obsahu tvoří články věnované novodobé vojenské historii a vojenské 

technice. 

Inzerce najdeme v tomto měsíčníku poměrně malé množství, ale zato od velmi 

různorodých zadavatelů. Celostránková reklama na prodej znehodnocených samopalů56 není 

v časopise s touto tématikou překvapením, ve stejném čísle se ale objevuje i celostránková 

reklama na stavební firmu57 a výrobce septiků.58 

 

2.5 Zbraně a náboje (1999 – 2015) 

vydává: RF- Hobby 

Tento titul, periodicitou měsíčník, vstoupil na český (a zároveň slovenský) trh v roce 

1999 s jasnou a na první pohled zřejmou strategií zaujmout. Šéfredaktorem nového časopisu 

se stal Petr Bosňakov59 (pozn.: výkonný ředitel RF-Hobby), za kterého později funkci převzal 

Zdeněk Kašťák60 (pozn.: působí ve funkci dodnes). V roce 2003 stála například Střelecká revue 

38 Kč a Zbraně a náboje vstoupily na trh rovnou s více než dvojnásobnou cenou 99 Kč za 

výtisk. Na první pohled ale bylo patrné, že se časopis snaží vypadat exkluzivně, měl a má 

                                                           
54

 Osobní údaje se nepodařilo získat 
55

 11/2009 str 32- Kozlice Daytona Renato Gamba 
56

 3/2001 str 11 celá stránka 
57

 3/2001 str 2 celá stránka 
58

 3/2011 str 59 celá stránka 
59

 Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola, k některým osobnostem se osobní údaje nepodařilo 

zjistit. 
60

 Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola, k některým osobnostem se osobní údaje nepodařilo 

zjistit. 
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atraktivní zpracování a vždy byl vydáván na kvalitním papíře. Zajímavé je, že Zbraně a náboje 

dodnes vycházejí stostránkové, stejně jako první vydání a také na stáncích stále stojí 99 Kč 

(pozn.: v SR 4,99 Eur). Předplatné však zdražilo v roce 2008 ze 79 Kč na 89Kč za jedno číslo 

při celoročním předplatném. 

Samo nakladatelství, které tento titul vydává, se ho také nebojí prodávat se slovy: 

„Exkluzivní časopis určený všem milovníkům zbraní.“61 Velmi sebevědomé je i motto 

časopisu znějící: „Časopis muže, který zná svůj cíl“. Články obsahují velké množství velkých a 

kvalitních fotografií, které ne vždy dokumentují zrovna technicky zajímavé pasáže, ale snaží 

se, aby zbraň vypadala dobře, a pokud možno ji zachycují v „akčních“ situacích. Pokud 

srovnáme skladbu Zbraní a nábojů se Střeleckou revue, tak Zbraně a náboje obsahují 

především již zmíněné velké fotografie a textu bývá v článcích poměrně málo. Naproti tomu 

Střelecká revue se snaží spíše o vyčerpávající technický popis a fotkami spíše podkládá 

informace z textu. 

Nenápadným, avšak zajímavým rozdílem oproti Střelecké revui je ten, že u většiny 

testovaných zbraní se nachází přibližná cena a kontakt na obchodníka, u kterého je zbraň 

možné zakoupit62. Ve Střelecké revui se obvykle na tomto místě objevuje maximálně 

poděkování za zapůjčení a umožnění testu. Všechny tyto aspekty naznačují, že jsou Zbraně a 

náboje orientovány mnohem tržněji. Často je zřejmé, že se nejedná až tak o test zbraně, jako 

spíše o obchodní prezentaci.  

Zbraně a náboje za svou existenci ušly poměrně dlouhou cestu. Podařilo se vymýtit 

poměrně časté pravopisné chyby, které se vyskytovaly dokonce i v názvech výrobců zbraní.63 

Obsahově je časopis utříděnější a lépe se v něm orientuje. Obsahuje čtyři základní rubriky. 

Rubrika Profil64 zevrubně představuje novou, či jinak zajímavou zbraň na několika stránkách. 

Stručně probere konstrukci a zbraň ohodnotí i střeleckým testem. Rubrika Seriál je vždy 

věnována rozsáhlejší tématice, která se do jednoho čísla nevejde nebo je z jiných důvodů 

žádoucí, aby vycházela na pokračování. Jako Seriál dlouhodobě vycházejí střelecké rady. 

Pravděpodobně nejzajímavějším počinem v této sérii byl Manuál obranné střelby,65 na 

kterém se podíleli významní autoři publikací o zbraních a obranné střelbě jako jsou Martin 

                                                           
61

 http://rf-hobby.cz/?profil=zbrane-a-naboje&tab=profil citováno 3.10.2014 
62

 2/2010 str 73 pod článkem o pistoli Target champion je uveden kontakt na prodejce Proarms a cena 51900 Kč 
63

 Steyer- správně Steyr podle rakouského města- František Mikyna. Test- testovali jsme střelivo ZVS. Zbraně a 

náboje. 2012. 4. s. 49. 
64

 N. N. Profil- CZ Scorpion Evo 3 A 1. Zbraně a náboje. 2001. 2. s. 54- 59 
65

 Mgr. Pavel Černý, Martin Hradecký.Seriál-  Manuál obranné střelby. Zbraně a náboje. 2011. 8. s. 95- 97  

http://rf-hobby.cz/?profil=zbrane-a-naboje&tab=profil
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Hradecký66 nebo Mgr. Pavel Černý67. V rubrice Testy jde logicky především o praktické 

vyzkoušení zbraně s více či méně odborným komentářem a konečně v rubrice Téma 

měsíce68je rozebrána celá oblast složená z několika vzájemně navazujících celků. 

Ve Zbraních a nábojích nalezneme největší množství inzerce ze všech časopisů 

zmíněných v této práci, kromě toho je v tomto časopisu inzerce i nejrozmanitější. Kromě 

klasických inzerentů, jakými jsou prodejci zbraní69 a různých doplňků ke zbraním,70 

nalezneme například nabídky výhodných úvěrů71 nebo reklamu na pivo.72 Zbraně a náboje 

celkově cílí spíše na vyšší příjmové skupiny, což jen potvrzují i reklamy na drahé vozy73 nebo 

luxusní hodinky (někdy i ve velmi hojném počtu), drahé zájezdy nebo třeba i úklidové služby. 

Zbraně a náboje obsahují též rubriku s názvem Komerční prezentace, která je fakticky zcela 

nekritickou reportáží z prezentace určitého zboží.74 Nezřídka se stává, že ve stejném čísle 

vyjde pochvalná recenze na a zároveň celostránková reklama na stejnou zbraň.75 Inzerce ve 

Zbraních a nábojích se také poměrně výrazně odlišuje sociální vrstvou, na kterou cílí. I když 

v tomto časopisu inzerují mnohdy stejné firmy jako ve Střelecké revui, propagují 

přinejmenším o kategorii dražší zboží. Je tedy zřejmé, že jsou přesvědčeni o větším dopadu 

na bohatší cílovou skupinu, než je tomu u ostatních časopisů o zbraních. 

 

                                                           
66

 Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola. 
67

 Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola. 
68

 Petr Kučera. Téma měsíce- Řídit velkou firmu je adrenalin. Zbraně a náboje. 2012. 9. s. 64- 67 
69

 7/2009 str 29 reklama prodejny Zbraně Kentaur na nový sortiment 
70

 7/2009 str 29 reklama na přebíjecí lisy od prodejce Alliancze 
71

 10/2011 str 55 reklama na úvěr eCredit 
72

 7/2009 str 47 reklama na Starobrno 
73

 8/2009 str 100 reklama na vůz Ford Mondeo 
74

 Petr Kučera. Komerční prezentace- Mitsubishi Outlander. Zbraně a náboje. 2008.,1., s. 96- 97 
75

 9/2008 str 2- celostránková reklama firmy Banzai- dovozce Smith & Wesson , str 11- 15 článek Jaroslava 

Pekaříka o revolver Smith & Wesson 629 Hunter 
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Obrázek 2.5-1-6: vývoj titulních stran Zbraní a nábojů 

 

2.6 Střelecká revue (1969 – 2015) 

vydává: Pražská vydavatelská společnost (od r. 97) 

dříve: Vydáváno pod záštitou MNO, rozšiřuje Magnet (69-79), Svazarm vydává ve 

vydavatelství Naše vojsko (79-90), 

Magnet- Press (90-97) 

 

Střelecká revue začala vycházet na začátku roku 1968 ještě pod názvem Svazarmovec. 

Časopis se budoucí Střelecké revui zatím podobal jen vzdáleně, měl formát přibližně A5 a 

sám sebe nazýval čtrnáctideníkem, v roce 1968 vyšlo 26 čísel. Cenu časopisu činila 1 koruna a 

půlroční předplatné stálo 13 korun. Časopis byl černobílý, jen obálka byla doplněna žlutou 
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barvou. Od čísla 14 časopis vycházel pod názvem Střelecká revue, avšak změny jsou spíše 

formální. 

V první polovině ročníku, tedy pod názvem Svazarmovec, se pravidelně objevovaly i 

články se zbraněmi nesouvisející. Například o motoristickém sportu.76 

Od čísla 14 se již časopis jmenoval Střelecká revue, ale fakticky se příliš nezměnil, jen 

se vytratily články o jiných sportech, než je střelectví. 

Nejvíce na důležitost změny upozorňuje v úvodníku šéfredaktor Vojtěch Coufal. 

Zdůrazňuje především, že by si měla střelecká obec vážit toho, že má vlastní časopis a 

nenechat ho zaniknout.77 

Střelecká revue se od doby svého vzniku až do počátku devadesátých let snaží být 

především časopisem střeleckého sportu. Už od roku 1968 vychází příloha Kalibr (14/1968–

12/1995), která obsahuje seznamy kvalifikovaných rozhodčích, či souhrnná pravidla pro 

jednotlivé střelecké disciplíny.  Časopis slouží sportovním střelcům pro vyhlašování výsledků 

ze závodů78, ale i napomáhá a radí jak svépomocí zdokonalit sportovní střelnice.79 S tímto 

záměrem vznikají i pravidelné rubriky jako ABC začátečníků (7/1970–12/1973). 

Od roku 1969 už Střelecká revue vychází jako měsíčník ve formátu přibližně A4, 

v podobě, která jí vydrží bez větších změn až do počátku devadesátých let. Počet stran 

zůstává stejný (33), ale v průběhu let se mění kvalita papíru i tisku a to ne vždy k lepšímu. 

Pravděpodobně na nejhorším papíru za celou dobu své existence vyšla Střelecká revue v roce 

1988. 

V prvním čtvrtletí 1969 stála Střelecká revue 3 koruny, od čísla 4 se cena zvýšila na 4 

Kč. 

V roce 1969 se začínají objevovat první krátké zprávy o zajímavých zahraničních 

zbraních,80 ale zatím jsou umisťovány pouze do malých rámečků, které jsou nepříliš 

přehledně začleněny do jiných článků. Postupem času zahraniční zbraně dostávají více 

prostoru. Stále se však jedná pouze o přejaté články ze západních časopisů jako Schweizer- 

Waffen Magazin či International Waffen Magazin. Redaktoři Střelecké revue se v době před 
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 1/1968 článek Jak dál v motorismu na str 12. 
77

 14/1968 úvodník 
78

 19/1968 str20 Mistrovství SZBZ 
79

 Např 26/1968 Terénná strelnica s clonou pre polohu ležmo, Karel Čáp 
80

 1969/2 str5 revolver Ruger single six 



24 
 

rokem 1989 z logických důvodů mohli ke zbraním západní provenience jen těžko dostat, a 

tudíž se museli spokojit s informacemi od svých západoněmeckých či švýcarských kolegů. 

Ve své předrevoluční podobě se celkově Střelecká revue příliš nemění a je stále zaměřena 

především směrem ke střeleckému sportu. Obsahově tak časopis vychází 20 let bez 

znatelných změn, jen názvy rubrik se občas pozvolna proměňují. Ale například „Paleta 

zajímavostí“ vychází od roku 1969 (pozn.: 1/1969) až do konce roku 1989 (pozn.: 12/1989). 

V průběhu let se také objevují různé seriály na doplnění - například westernové příběhy 

„Kolty bez pozlátka“ (pozn.: 14/1968-26/1968) od Jiřího Brdečky81, kde autor porovnává 

vybájené historky a historická fakta.  

Celých 20 let časopisu vydržela cena 4 Kčs za výtisk,82 teprve v roce 1979 přišlo 

zdražení na 4,50 Kč. Odměnou za 50 haléřů je čtenářům velká barevná fotografie zdobící 

titulní stranu. Dále i několik nově zavedených barevných nadpisů, což je ale v jinak čistě 

černobílém časopise poměrně viditelná změna. Časopis se díky výraznějším nadpisům a 

mírně pozměněné struktuře stává přehlednějším.  

Zdražení na 5 Kč nastává v roce 1990, ale pravděpodobně nepokrývá zvyšování 

nákladů, proto hned v roce 1991 přichází zdražení hned na 12 Kč za výtisk, který má stále 33 

stran. Toto zdražení vysvětluje šéfredaktor Ing. Zdeněk Faktor83 ve Slovu na úvod nárůstem 

ceny papíru i tisku.84 Díky zdražení se podařilo výrazně zvýšit kvalitu papíru i tisku, ale co se 

týká obsahu, tak například rubrika zbraně, střelivo… je i nadále přebírána ze zahraničních 

zdrojů. 

Další výraznější změna nastane až v roce 1994 a to zavedením barevné přílohy (při 

ceně 19,50 Kč na stáncích a 17,50 Kč pro předplatitele). Postupnému porevolučnímu 

zlepšování kvality však dochází velmi pomalu a Střelecká revue se tak trochu hledá. V roce 

1995 začíná Střelecká revue vycházet jako celobarevná. Cenou za barevnost je zdražení na 22 

Kč za časopis na stáncích. Paradoxně ale zlevňuje předplatné na 17 Kč za číslo při celoročním 

předplatném. 

Poměrně zásadní změna přichází teprve v roce 1996, kdy nastupuje nový šéfredaktor- 

Ing. Přemysl Liška.85 Po více než dvaceti letech končí rubrika Kalibr a objevují se rubriky 

                                                           
81

 24. 12. 1917 – 2. 6. 1982 
82

 Cena pro předplatitele byla stejná 
83

 Významným osobnostem je věnována samostatná kapitola, k některým osobnostem se osobní údaje nepodařilo 

zjistit. 
84

 Ing. Zdeněk Faktor. Slovo na úvod. Střelecká revue. 1991. 1. s. 3 
85

 Ing. Přemysl Liška je zmíněn v samostatné podkapitole 
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podobné těm dnešním, jako například Nové zbraně nebo  Military club, což je rubrika široce 

zaměřená na vojenskou tématiku.86 Nový šéfredaktor shrnuje pokrok dosažený za uplynulý 

rok v prosincovém čísle takto: „Čtenáři si jistě povšimli, že novinky se dostávají do Střelecké 

revue čerstvé a nemusí se čekat, až o nich napíšou jiní.“87 

Od roku 1997 vzrůstá počet stran na 56 (ze 48 v roce 1996) a cena stoupá na 38 Kč ve 

stánkovém prodeji a necelých 32 Kč při ročním předplatném. 

V roce 1997 Střelecká revue přechází od svého původního vydavatele Magnet Press pod 

Pražskou vydavatelskou společnost.  

Od příchodu Ing. Přemysla Lišky88 se časopis vyvíjí konstantním směrem bez výkyvů. 

Postupně se zvyšuje cena, přibývá stránek a zlepšuje se kvalita papíru. Poměrně zásadní 

změna přichází z roku 2007 na rok 2008. Touto změnou je přechod z šité na lepenou vazbu a 

na lakovaný papír obálky místo matného. Zlepšení vzhledu přichází s dalším zdražením, 

tentokrát z 59,50 Kč na 67 Kč na stáncích. Cena pro předplatitele přitom zůstává 55 Kč. Od 

roku 2008 do současnosti zůstává časopis v podstatě beze změny. Počet stran je stejný a 

cena se zvýšila jen o 2 Kč. Jen pozvolně přibývá inzerce a zůstává především u tradičních 

inzerentů, jimiž jsou čeští výrobci zbraní a střeliva a jejich prodejci. Mezi nejčastější z řad 

výrobců patří Sellier & Bellot, Česká Zbrojovka Uherský Brod z prodejců se pak pravidelně 

objevují reklamy na prodejny Zbraně Brymová, Řehák & Řehák, BVS a především Zelený sport 

s.r.o., který jako jediný z prodejců zadává výhradně celostránkovou inzerci. Reklamu na 

široké spektrum zboží, jako jsou luxusní automobily, hodinky či spotřební elektroniku ve 

Střelecké revui nenajdeme. 

                                                           
86

 Vychází až do konce roku 2000 
87

 Střelecká revue: měsíčník. Praha: Magnet, 1996 . ISSN 0322-7650. 
88

 Ing Přemysl Liška je šéfredaktorem dodnes (5/2015), Významným osobnostem je věnována samostatná 

kapitola, k některým osobnostem se osobní údaje nepodařilo zjistit. 
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Obrázek 2.6-1-11: vývoj titulních stran Střelecké revue 

 

 

 

2.7 Střelecký magazín (1996-2006) 

vydává: Pražská vydavatelská společnost 

Střelecký Magazín byl na první pohled velmi podobný Střelecké revui. Tato podobnost 

byla dána tím, že Střelecký magazín byl vytvořen částí redakce Střelecké revue, která se kvůli 

nespokojenosti rozešla s vydavatelstvím. Jak napsal šéfredaktor Ing. Zdeněk Faktor89 

v úvodníku prvního vydaného čísla: „Odešli jsme k vydavateli, který má pro danou 

problematiku pochopení a dává záruku příznivých podmínek pro vytvoření solidního a 

seriozního časopisu.“90 

Střelecký magazín vycházel od ledna roku 1996 do roku 2006, kdy se připojil jako 

příloha zpět ke Střelecké revui. V roce 1996 se padesátistránkový časopis prodával za 29 Kč 

na stáncích a roční předplatné stálo 300 Kč. V roce 1998 se počet stran zvýšil postupně až na 

58 stran a cena za jednotlivý výtisk až na 38 Kč. 

Střelecký magazín byl Střelecké revui podobný nejen po grafické stránce, ale i po té 

obsahové. Mezi spolupracovníky redakce nalezneme jména jako Ing. Jiří Fencl91 nebo Ing. 

Martin Helebrant92 píšící především o ručních palných zbraních.93  

                                                           
89

 Ing. Faktorovi je věnována samostatná podkapitola 
90

 Střelecký magazín: Zbraně - militaria - střelba. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 1996-
2005. ISSN 1211-4014. 

91
 Důležitým osobnostem je věnována zvláštní kapitola, u ostatních se nepodařilo zjistit osobní údaje. 

92
 osobnostem je věnována zvláštní kapitola, u ostatních se nepodařilo zjistit osobní údaje. 
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Kromě článků o pistolích, revolverech a puškách se v časopisu objevují i doplňková 

témata jako například seriál Boj s nožem psaný Martinem Cibulkou94. Seriál v každém čísle 

přináší informace o různých technikách boje s nožem zavedených v různých armádách 

světa.95 

Inzerce vycházelo ve Střeleckém magazínu velmi málo po celou dobu jeho existence. 

Jedním z mála inzerentů byli klasičtí výrobci a prodejci zbraní a střeliva jako jsou Česká 

zbrojovka či BVS. Reklamy na služby či zboží nesouvisející se zbraněmi se v časopisu téměř 

nevyskytují. 

 

 

 

Obrázek 2.7-1-2: porovnání titulních stran Střeleckého magazínu 

 

2.8 Internetové magazíny 
 

 V dnešní moderní době zaznamenává velký nárůst popularity internet. Výhod interne-

tových magazínů nad těmi tištěnými je hned několik. Internetové magazíny nenesou náklady 

na tisk a distribuci, nepotřebují díky tomu takové množství financí na svůj provoz a existenci. 

Díky tomu mohou být čtenářům poskytovány zdarma (jako v případě níže zmíněných) a 

                                                                                                                                                                                     
93

 Ing. Martin Helebrant: Pistole FN Herstal Five- seveN Tactical- . Střelecký magazín. 2000. 10 s. 4- 10 
94

 O autorovi nejsou dostupné osobní údaje 
95

 Martin Cibulka: Boj s nožem- . Střelecký magazín 1998. 1- 12. S 20- 22 
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zůstat finančně závislé pouze na inzerci. Pro čtenáře jsou snadno dostupné a umožňují mu 

přečíst si i starší články z archivu. Jednou z dalších výhod je i fakt, že většina internetových 

magazínů umožňuje čtenářům zapojit se do diskuze pod článkem. 

2.8.1 Armadninoviny.cz 

 

Web vznikl v září roku 2011 a jako šéfredaktor ho vede Jan Grohman96, který je 

zároveň autorem velké části článků97. Od jejich vzniku bylo na Armádních novinách 

publikováno takřka 1800 článků. Ty se liší nejen obsahem, ale často velmi výrazně i rozsahem 

a dají se tak přibližně rozdělit do několika skupin: 

 analýza bezpečnostního problému/ konfliktu- obvykle obsáhlejší text, který se 

hlouběji zabývá problematikou, včetně příčin a důsledků. Patří sem například i popisy 

známých vojenských operací98 

 aktualita o nedávné události - historický milník, nákup výzbroje některou ze 

světových armád99 

 popis zbraně nebo zbraňového systému - zevrubnější popis než je možné najít napří-

klad v aktualitě, popisuje možnosti a schopnosti dané zbraně včetně výhod a nevý-

hod100 

Články na Armádních novinách vznikají především překladem zahraničních zdrojů, většinou z 

webových stránek jednotlivých armád, či tiskových zpráv uveřejňovaných na stránkách zbro-

jovek. Většinou jsou psány poměrně jednoduchým jazykem a jsou poměrně bohaté na 

pravopisné chyby, což poukazuje na neprofesionální a tak trochu „hobby založení“ tohoto 

webu. Typickými inzerenty Armádních novin jsou především armádní burzy, armyshopy nebo 

obchody s outdoorovým vybavením, objevují se ale i bannery odkazující na cyklistické Ezopy, 

či obchody s elektronikou. 

 

2.8.2 Militarybox.cz 

 

                                                           
96

 Nar. 1985, další osobní údaje nejsou dostupné 
97

 http://www.armadninoviny.cz/profil.html 
98

 http://www.armadninoviny.cz/zachrana-v-entebbe-operace-yonathan.html 
99

 http://www.armadninoviny.cz/gripeny-naposledy-vzletly-z-islandskeho-letiste-keflavik.html 
100

 http://www.armadninoviny.cz/lsat-nove-trendy-v-rucnich-palnych-zbrani-cast-2.html 
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Internetový magazín Militarybox vznikl v březnu roku 2012. Post šéfredaktora zastává 

Ing. Zbyněk Novotný, který je zároveň majitelem stránek. Pod naprostou většinou článků je 

podepsán Lukáš Visingr101. 

Na rozdíl od Armádních novin má Militarybox jednoznačně rozdělené do sekcí 

„články“ a „aktuality“. Aktuality jsou zpravidla velmi krátké, věnují se pouze vyloženým 

novinkám o nákupech jednotlivých armád102  či pokrocích ve vývoji. Oproti aktualitám jsou 

články poměrně obsáhlé a obsahují zevrubné informace o technickém řešení dané zbraně, 

jejího rozšíření ve světě a historického použití v různých konfliktech103. 

Militarybox je takřka bez inzerce, obsahuje pouze bannery spřátelených webů. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Významní čeští redaktoři 
 

V následujících podkapitolách zmíním jen pár z mnoha českých redaktorů, kteří přispívají 

do výše zmíněných titulů. 

3.1 Ing. Zdeněk Faktor104 
 

 

 Ing. Zdeněk Faktor se narodil v roce 1934 a je i po své smrti v listopadu roku 2009 

dodnes považován za jednoho z nejlepších odborníků v oblasti ručních palných zbraní a stře-

lectví. 
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 Ing. Visingrovi je věnována samotná podkapitola 
102

 http://www.militarybox.cz/news/ruska-armada-jiz-nedostane-zadna-bmp-3/ 
103

 http://www.militarybox.cz/news/insas-rusko-nemecko-belgicko-americka-smes-v-indickem-kotliku/ 
104

 Životopis a rozhovory dostupné na: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Unor---

2010/Odesel-Ing--Zdenek-Faktor,  http://www.streleckarevue.cz/clanky.aspx/strana-1/kategorie-44/typ-0, 

http://www.databazeknih.cz/autori/zdenek-faktor-9249 

http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Unor---2010/Odesel-Ing--Zdenek-Faktor
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Unor---2010/Odesel-Ing--Zdenek-Faktor
http://www.streleckarevue.cz/clanky.aspx/strana-1/kategorie-44/typ-0
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Zdeněk Faktor vystudoval obor pěchotní zbraně na Dělostřelecké fakultě a poté 

v roce 1954 nastoupil do Státní zkušebny zbraní a střeliva v Praze, kde se posléze stal 

ředitelem a na tomto místě setrval více než čtvrt století. V době, kdy pracoval ve státní 

zkušebně, se u Zdeňka Faktora rozvíjela jeho vášeň pro nože, jejichž sbírání se pro něho stalo 

celoživotní vášní105.  V polovině osmdesátých let se Faktor přesunul na Ministerstvo 

všeobecného průmyslu. 

V roce 1988 přišla nabídka z nakladatelství Naše vojsko (pozn.: později přejmenova-

ného na Magnet Press) a Zdeněk Faktor se stal šéfredaktorem Střelecké revue. 

V roce 1995 se rapidně zhoršily vztahy mezi redakcí Střelecké revue a vedením 

nakladatelství Magnet Press. Do konce roku ještě redakce zůstala v původním složení, avšak 

už v lednu 1996 vydává Pražská vydavatelská společnost první číslo časopisu Střelecký 

magazín, jehož jádro redakce tvoří bývalí redaktoři Střelecké revue. 

Zdeněk Faktor je rovněž autorem několika publikací. V roce 1972 vyšla kniha 

v nakladatelství Státní zemědělské nakladatelství Praha Lovecké zbraně a střelivo, která byla 

později vydána znovu. O dekádu později navázalo Státní zemědělské vydavatelství Praha 

knihou Rukověť loveckého střelectví, na níž se Faktor podílel jako spoluautor. 

Za zmínku jistě stojí i kniha nazvaná Tajemní ninjové, vydaná nakladatelstvím Magnet 

Press, která vyšla ve dvou vydáních v celkovém nákladu 30 000 výtisků. 

V roce 1992 vydal Magnet Press slavnou knihu Nože a dýky a o dva roky později 

navazující knihu Nože pravého muže. Publikace o nožích z pera Zdeňka Faktora rozdělují nože 

do kategorií podle tvaru čepelí, věnují se druhům ocelí a patří mezi nezdařilejší publikace 

tohoto druhu u nás. Proti zahraničním publikacím mají důležitou výhodu - nepřekládají se a 

nehrozí tak chyby zaviněné neodborným překladem, protože autorem je přímo špičkový 

odborník. 

Publikaci Střelné zbraně vydal Magnet Press v roce 1995 a jedná se také o 

nepřehlédnutelné dílo v oblasti literatury o zbraních. 

 

3.2 Mgr. Lukáš Visingr106 
 

                                                           
105

  Mezi léty 1993- 1997 zastával místo předsedy právě vzniklé Asociace nožířů Čech a Moravy Bohemia 

Cultellatores 
106

 Osobní údaje a životopis dostupný na: http://lvisingr.czweb.org, http://ksubrt.webnode.cz/products/lukas-

visingr1/ 

http://lvisingr.czweb.org/
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Významný český vojenský a bezpečnostní analytik a publicista Lukáš Visingr se narodil 

v roce 1983107. Je absolventem bakalářského studia fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně, a to oboru Bezpečnostních a strategických studií a politologie. Tamtéž 

absolvoval i magisterské studium oboru Bezpečnostní a strategická studia. Aktuálně působí 

jako stálý spolupracovník redakcí časopisů ATM a Střelecká revue, přispívá také do Válka 

revue a dalších. Ve svých článcích se věnuje především vojenské technice, ale také politické a 

bezpečnostní situaci ve světě a důkladným analýzám konfliktů minulých nebo i do budoucna 

předpokládaných.  Pro Lukáše Visingra je typické, že se ve svých článcích snaží problematiku 

rozrbrat co nejkomplexněji a vytvořit tak čtenáři ucelený pohled na věc. Příkladem mohou 

být jeho příspěvky na serveru Militarybox.cz, které jsou spíše než běžnými články ucelenými 

studiemi dané problematiky. 

Lukáš Visingr není pouze autorem odborných článků v tištěných a elektronických 

periodik. Jako odborný konzultant byl několikrát přizván k zaručení správnosti vojenského 

názvosloví při tvorbě titulků k filmům zahraniční produkce108, jako odborník na bezpečnostní 

problematiku je často zván do vysílání České televize109 a věnuje se i odborné korektuře 

českých překladů knih.110 

 

3.3 Mgr. Jan Tetřev111 
 

Jan Tetřev se narodil 24. 2. 1968 v Pardubicích a vystudoval Pedagogickou fakultu 

v Hradci Králové. Kromě redakce Střelecké revue působí také ve Východočeském muzeu 

v Pardubicích. Dále je i soudním znalcem v oboru zbraní a střeliva. Nejpřesnějším termínem 

pro zaměření Jana Tetřeva je pravděpodobně „historik“. V redakci působí od roku 2007 a 

vykonává také post editora. 

Jan Tetřev se ve svých článcích ve Střelecké revui věnuje zejména historickým 

zbraním, kterým zpravidla dává naprosto technicky přesný a vyčerpávající popis. 

Mimo jiné je spoluautorem publikace A. V. Lebeda - nekorunovaný král českých 

puškařů a Revolvery a pistole v proměnách doby.112 
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 http://lvisingr.czweb.org 
108

  Jedná se mimo jiné o filmy: Kapitán Phillips, Pád Bílého domu,  Dopisy z Ivo Jimy 
109

  13.7. 2012 Rusko: Lodě míří do Středomoří za cvičením, ne do Sýrie 
110

  Například Bojovníci Vietkongu, Rottman, Gorton, Cpress, 2008, ISBN: 9788025120828 
111

 Osobní údaje dostupné na: http://www.vcm.cz/mgr-jan-tetrev-historik/ 
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3.4 Mgr. Pavel Černý 113 

 
 

Pavel Černý je policejní podplukovník ve výslužbě, bývalý policejní instruktor114 a 

lektor ministerstva vnitra pro speciální zbraně115 v současnosti působí jako vrchní instruktor 

a metodik u společnosti ESP116- světově úspěšnou českou společnost vyrábějící bezpečnostní 

a policejní vybavení. Především jeho současné zaměstnání, při kterém prezentuje sortiment 

svého zaměstnavatele, které také nezřídka přímo pomáhá zavádět do výzbroje ozbrojených 

složek, mu umožňuje navštěvovat světové zbrojní veletrhy. Tuto příležitost pak Pavel Černý 

nezřídka využívá k tomu, aby dal čtenářům možnost prostřednictvím reportáže poznat 

novinky, které jsou na veletrzích představované. Jeho články pravidelně vycházejí ve 

Střelecké revui i ve Zbraních a nábojích. Články Pavla Černého, které vycházejí v časopisech o 

zbraních, jsou většinou psány formou stručné reportáže doplněné větším množstvím 

fotografií. Jeho tvorba je také snadno rozpoznatelná na první přečtení, většině jeho článků 

totiž nechybí lehce humorný tón a také poměrně přímé komentáře problematiky, o které 

píše. Mimo reportáží z výcviku a ze světových veletrhů je Pavel Černý spoluautorem knih 

Manuál obranné střelby117 a Manuál obranné střelby II.118 Obě knihy jsou psané, tak jako 

Černého články, snadno vstřebatelným jazykem a čtenáře nepoučují, nýbrž opravdu učí. 

Tomu přispívá i velké množství názorných fotografií, na kterých jsou figuranty sami autoři 

knihy. 

 

                                                                                                                                                                                     
112

 Tetřev, Jan, Bertha, Roman, Procházková, Jana. Revolvery a pistole v proměnách doby. Ostravské muzeum, 

Ostrava  2006. ISBN 80-239-7269-3. 

Bertha, Roman, Tetřev, Jan. A. V. Lebeda, nekorunovaný král českých puškařů. Historie puškařské firmy Lebeda. 

Ostravské muzeum, Ostrava  2009, 217 s. ISBN 978-80-904316-0-7 
113

 Černý vystudoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu Vojenský obor – zaměření na speciální armádní 

dovednosti příslušníků zvláštních útvarů Armády České republiky. Další osobní údaje není možné zjistit 

z běžně dostupných zdrojů. Jeho profesní životopis dostupný na: 

http://www.tacticaltraining.cz/cz/?p=nas_tym/pavel_cerny.html 
114

 1993- 2000 
115

 2000-2004 
116

 http://www.euro-security.info 
117

 ČERNÝ, Pavel a GOETZ, Michal. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 214 s., [12] 
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3.5 Martin Hradecký119 
 

Martin Hradecký přispívá do časopisu Zbraně a náboje. Neomezuje se ale pouze na 

publikování v časopisech, spolupracoval s Pavlem Černým také na knize Manuál obranné 

střelby120 i na jejím pokračování. Obě knihy jsou na české poměry velmi úspěšné a mezi 

držiteli zbraní všeobecně známé. 

Hradecký je expertem na boj jako takový a vše kolem něj. Hradecký je instruktorem 

(mimo jiné) bojových umění Skatach, Escrima, Muay thai, dále je velmi uznávaným 

školitelem akční a obrané střelby a spolupracuje s předními speciálními útvary armády i 

policie. V současnosti působí jako instruktor ve střelecké akademii Aegis a přispívá do 

časopisu Fighter’s magazín, dříve však dlouhodobě spolupracoval s časopisem Zbraně a 

náboje. Hradecký se při své tvorbě zaměřuje především na nože, které jsou jeho celoživotní 

vášní a dále pak především na taktiku a různé sebeobranné techniky. Jeho články jsou 

rozeznatelné podle zaměření na fakta a vyčerpávající snahu o předání vědomostí, dají se 

proto přečíst i několikrát a pokaždé jsou přínosné a nutí čtenáře přemýšlet. Nestává se tak, 

že by byly hradeckého články nudné a příliš roztahané. Na popud Hradeckého dokonce vyšel 

i speciál Zbraní a nábojů věnovaný pouze nožům. 
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Závěr 
 

Zbraně ve společnosti lidí mají za sebou neuvěřitelně dlouhou historii. Ve dvacátém 

století, tedy století vynálezů a překotného vývoje, se pokrok pochopitelně nemohl vyhnout 

ani zbraním a dotkl se jich jak ve vývoji nových mechanismů, tak materiálů používaných při 

výrobě. Ale nejen to. Možná více, než samotné zbraně se vyvíjel vztah lidí a společnosti 

k nim. Na začátku dvacátého století se na zbraně pohlíželo jako na běžnou součást života a 

společnost se tak trochu nevědomky připravovala na boj. Vždyť i tolik populární Sokol dbající 

na fyzickou zdatnost a pevné zdraví připravoval cvičence na obranu vlasti, ač spíše skrze 

kondici a sporty, jako třeba šerm nebo zápas. Potvrzuje to i spolupráce Ministerstva národní 

obrany se Sokolem v posledních předválečných letech. Po druhé světové válce však ve 

společnosti znechucené z obou obrovských konfliktů dvacátého století přestává být pro 

zbraně místo (pozn.: mám a mysli zbraně mezi civilním obyvatelstvem, nikoliv jaderné 

arzenály velmocí).  Postupně se tak dostáváme až do současnosti. Západní společnost (nebo 

alespoň ta Evropská) nesnáší násilí mimo televizní obrazovku a zbraně násilí představují. 

Během jednoho století se tak zbraně přesunuly ze stavu, kdy byly součástí společnosti, do 

stavu, kdy je společnost příliš nepřijímá. Postoj a celkový vztah ke zbraním v Evropě bych v 

současnosti označil za odměřený a chladný. Ano, sice na území EU zemře přibližně 1 000 

osob ročně na následky zásahu střelnou zbraní, nutno však zdůraznit, že většina trestné 

činnosti je páchána se zbraní drženou nelegálně. V porovnání se Spojenými státy, kde se 

počet majitelů legálně držených zbraní pohybuje něco málo přes 55 % obyvatel, je to 

evropské číslo stručně řečeno zanedbatelné. Jedná se totiž pouze zhruba o 5 %121 ze všech 

obyvatel Evropy. Dokazují to průzkumy zveřejněné v jednom ze článků časopisu Týden. 

Konkrétní důvody takto propastného rozdílu by bylo těžké určit a jistě jich bude více. Jedním 

z hlavních však jistě bude tradice. Tato tradice vznikla ještě v době, kdy bylo osídlení USA 

velmi řídké a každý se tak musel při obraně spolehnout především sám na sebe. A to i 

v době, kdy v Evropě fungovaly poměrně moderní četnické či policejní sbory, které dbaly na 

dodržování zákona. Ozbrojená veřejnost tak nebyla žádoucí. Každý z 52 států USA upravuje 

danou oblast samostatně a podle toho se také odvíjí počet jejich držitelů. Například Texas je 

známý pro svůj velmi kladný postoj ke zbraním. Nosit zbraň je zde zcela běžné a přirozené. Je 

to asi dva roky zpět, kdy senát povolil studentům univerzit nosit zbraň i na přednášky. Tento 
                                                           
121

  Tento údaj zahrnuje i např. příslušníky obecních policíí a soukromých bezpečnostních agentur. 
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zajímavý příklad ukazuje na naprosto opačné uvažování, než je běžné v Evropě. V USA: pokud 

se například ve škole objeví „šílený střelec“ ostatní studenti se mohou bránit. Evropa: čím 

méně zbraní ve společnosti, tím méně trestných činů páchaných se zbraní. Podle mého 

názoru je však vstup do školní budovy se zbraní něco nepřijatelného. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu a jak je zmiňováno v kapitole 5, projevuje se i v takto 

specializovaném a trochu izolovaném odvětví snaha zpopularizovat zbraně, nebo alespoň 

čtení o nich, přitáhnout oči laika. 

Mezi dvěma nejdůležitějšími tituly zabývajícími se zbraněmi, které v České republice 

vycházejí, se jasně projevuje určité soupeření a souboj o počet čtenářů, potažmo inzerentů. 

Před vznikem časopisu Zbraně a náboje ve Střelecké reuvi velkoformátová fotografie 

v podstatě neměla místo a dnes je v každém čísle fotografií nepřeberné množství. 

Zajímavé je vymezení pole působnosti pro jednotlivé soupeře v tomto duelu. Ve Stře-

lecké revui se objevuje poměrně vyšší množství inzerce propagující přímo zbraně či střelivo. 

Velké procento čtenářů Střelecké revue je totiž držitelem zbrojního průkazu a tudíž 

potenciálním kupcem zbraně. Ve zbraních a nábojích naopak vychází celkově velké množství 

reklam například na hodinky či vybavení pro pobyt v přírodě. Běžným čtenářem je totiž 

fanoušek do zbraní, který ale nevlastní zbrojní průkaz, tudíž k nákupu zbraně není oprávněn. 

Samo nakladatelství se ale na svých webových stránkách chlubí, že podle průzkumu je 

čtenářem zbraní a nábojů většinou člověk s řekněme vyšším sociálním statutem a 

nadstandardním příjmem. 

Do budoucnosti bude zajímavé sledovat, zda těmto dvěma hráčům přibude na trhu 

konkurence a následně zda vytrvá. Dle mého názoru se v horizontu nanejvýš několika let 

objeví na trhu nový titul. Naději na úspěch jistě má. Velké množství zájemců o toto téma 

pravidelně kupuje oba existující tituly a jistě by byli ochotní věnovat prostředky i na další. 

Případný nový titul ale bude muset nabídnout kvalitu od samého začátku. Dětské nemoci a 

počáteční nedokonalosti by se mu mohly stát osudným.  

Já osobně jsem začal číst časopisy o zbraních v létě roku 2003, konkrétně jsem si 

v srpnu poprvé koupil Střeleckou revui a čtení to pro mě bylo tak zajímavé, že ji čtu dodnes. 

Kde se vzal můj zájem o zbraně jako takové, netuším, rodiče nad tím stále kroutí hlavou, 

protože jsem nikdy neměl sklony k násilí a konfliktům jsem se vždy vyhýbal. Na zbraních se 

mi líbí precizní zpracování, neustále nová vylepšení a posouvání rekordních výkonů rok co 

rok o něco dál. Díky přesným technickým popisům ve Střelecké revui jsem pochopil funkce 
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jednotlivých mechanismů a tím se pro mě čtení stalo ještě zajímavějším. Díky této práci jsem 

přečetl zhruba 90 procent všech čísel Střelecké revue. Zbraně a náboje jsem přečetl až 

zpětně, díky kamarádovi, který mi zapůjčil všechny ročníky od roku 2003. Díky tomu jsem 

získal skvělé srovnání. Došel jsem tak k názoru, že každý časopis vsadil takříkajíc „na jiného 

koně“ a nedá se říci, že jeden je jednoduše lepší či horší. V České republice tak vycházejí 2 

časopisy o zbraních a každý je jiný. A to je podle mého názoru dobře. 
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IPSC – International Practical Shooting Confederation (český překlad: Mezinárodní 

konfederace praktické střelby) 

CZ – Česká zbrojovka 

CZUB – Česká zbrojovka Uherský brod 

PČR – Policie České republiky 

ZP – Zbrojní průkaz 

 


