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Směrnice ČLS 
 

PPooddmmíínnkkyy  pprroo  nnaabbýývváánníí,,  nnooššeenníí  aa  ddrržžeenníí  lluukkůů    
ss  nnaappíínnaaccíí  ssiilloouu  vvěěttššíí  nneežž  115500  NN  

 
Čl.1 

Základní ustanovení 
(1) Tato směrnice stanovuje základní podmínky pro nošení a držení luků s napínací 

silou větší než 150 N v rámci činností ČLS. 
 

Čl.2 
Pojem mechanická zbraň 

(1) Mechanická zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého 
uvolnění nahromaděné mechanické energie. 
  

(2) Luky s napínací silou větší než 150 N jsou ve smyslu ustanovení § 7 písm. g) 
zákona č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních) mechanické zbraně, zařazené do 
zbraní kategorie D. Tato napínací síla uvedená v zákoně o zbraních odpovídá 
přibližně 32 lbs. základního výrobního nátahu podle lukostřelecké terminologie.  

 
(3) Velikost napínací síly je dána údajem výrobce na ramenech luku. 

 
Čl.3 

Nabývání, držení a nošení luků  
s napínací silou větší než 150 N 

(1) Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zbraních může zbraň kategorie D 
nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá 
k právním úkonům, nebo ji může nabývat do vlastnictví a držet též právnická 
osoba. Toto ustanovení se týká luků s napínací silou větší než 150 N (větší než 32 
lbs.). 
 

(2) Držitel zbraně kategorie D - luk s napínací silou větší než 150 N (32 lbs.) - je 
povinen zabezpečit zbraň proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Tuto zbraň- luk 
s napínací silou větší než 150 N (32 lbs.) – nesmí nosit viditelně v místech, kam 
má veřejnost volný přístup. 
 

(3) Držitel zbraně kategorie D - luk s napínací silou větší než 150 N (32 lbs.) - dále 
nesmí nosit, nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této 
činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo 
v důsledku nemoci. 

 
(4) Osoba mladší 18 let může držet a nosit luky s napínací silou větší než 150 N (32 

lbs.) jen pod dohledem osoby starší 18 let. Touto osobou může být trenér, starší 
závodník, rodinní příslušníci, kteří dohlédnou na tyto mladistvé a ponesou za jejich 
jednání před zákonem plnou odpovědnost. 

 
Čl.4 

Tranzit luků  
s napínací silou větší než 150 N 

(1)  Tranzit luků s napínací silou větší než 150 N (32 lbs.) nepodléhá omezením ze 
zákona o zbraních, to znamená, že k tranzitu nepotřebuje jejich držitel 
(nabyvatel) zbrojní průvodní list uvedený v ustanovení § 44 a následujících 
zákona o zbraních. 
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Čl.5 
Lukostřelnice, provoz na nich 

(1) Lukostřelnice nespadají pod povolovací režim z hlediska jejich provozování 
(ustanovení § 52 a následujících zákona o zbraních). 
 

(2) Pojem lukostřelnice je definován pravidly F.I.T.A., provoz na nich se řídí těmito 
pravidly. Lukostřelba je zakázána tam, kde nejsou splněny zejména bezpečnostní 
podmínky, nebo kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena 
škoda na majetku. 
 

(3) Osoba mladší 18 let trénující s lukem o napínací síle větší než 150 N (32 lbs.) 
trénuje vždy jen pod dohledem osoby starší 18 let. 
 

(4) Za tréninkový provoz na lukostřelnici zodpovídá oddíl/klub, který má tuto 
lukostřelnici v majetku nebo pronájmu.  
 

(5) Na závodech odpovídá za provoz lukostřelnice ředitel závodu a hlavní rozhodčí. 
 

Čl.6 
Lukostřelecké licence ČLS 

(1) Zbrojní licenci ve smyslu § 31 a následujících zákona o zbraních lukostřelci 
nepotřebují, ta je nahrazena tkz. lukostřeleckou licencí. 
 

(2) Lukostřeleckou licenci vydává ČLS na základě žádosti klubu/oddílu. Žadatel tímto 
odpovídá za způsobilost člena svého klubu/oddílu, pro něž lukostřeleckou licenci 
žádá. 

Čl.7 
Ostatní akce 

(1) Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků 
nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit luk s napínací silou větší než 150 
N (32 lbs.) se souhlasem pořadatele, jestliže se podílí na zabezpečení akce, jejíž 
součástí je lukostřelba, viz ustanovení § 60 písm. a) zákona o zbraních. 

 
Čl.8 

Závěr 
(1) Tato směrnice vychází ze stanoviska Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby 

správních činností policie, ve věci vysvětlení pojmu „Držení a nošení zbraně 
kategorie D osobou mladší 18 let“. 
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