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Dnešní téma: 
Zbraně 

Co jsou zbraně? A jak je to s jejich regulacemi? 

 

Mýty a fakta 

 

Zbraně ve svobodné společnosti 

 

Těžké zbraně 



Co je zbraň? 

Většina lidí si představí pistoli či pušku. 

 

Zbraň je nástroj, jenž zlepšuje šance v boji. 

klacek, kámen, oheň, písek hozený do očí 

nůž, šroubovák, kladivo, nůžky 

meč, sekera, luk, kuše 

pistole, puška, samopal, kulomet 

tank, bitevní loď, bojové letadlo, atomová bomba 

 



Zbraně 

Liší se v efektivitě. 
 

 

Umožňují lidem srovnat síly s jinými. 
 

 

Přirozený stav beze zbraní je nerovnováha sil. 

Beze zbraní rozhodují naše fyzické dispozice. 



Zbraně nelze zakázat 

Zbraní může být téměř cokoliv. 

Není možné efektivně zakázat všechny. 

 

Lidé se mohou zabíjet i neefektivními zbraněmi. 
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Není možné efektivně zakázat všechny. 

 

Lidé se mohou zabíjet i neefektivními zbraněmi. 

 

Po přednášce mohu zabít kohokoli z vás! 

A bohatě k tomu postačí šroubovák. 

Žádný zákon na tom nic nezmění. 
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Vždy bez výjimky prohlubují nerovnováhu sil. 

Silný reguluje slabšího, aby byl ještě slabší. 

Mezi slabými dochází k dalším nerovnováhám. 

 

Znevýhodňuje fyzicky slabší, třeba ženy. 

 

Dopadají na ty, kdo dodržují zákon. 

Pro zločince je to komplikace, ale zákon nedodržují. 



Koho regulujeme? 
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Regulace probíhají ze dvou důvodů: 

Vláda potřebuje odzbrojit lidi, aby nekladli odpor. 

Někdo získává politické body (reakce na incidenty). 

 

Při prosazování regulace nikdy zároveň neplatí: 

Neděje se tak v zájmu tyranské vlády. 

Cílem je snížení kriminality a ochrana občanů. 

Rozhoduje se na základě dat (statistik), ne emocí. 



Chybná práce s daty 

Čím více palných zbraní, tím více zastřelených. 

Tento fakt platí a statistiky jej potvrzují. 
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Chybná práce s daty 

Čím více palných zbraní, tím více zastřelených. 

Tento fakt platí a statistiky jej potvrzují. 

 

Vraždí se však lidé více kvůli palným zbraním? 

 

Ne, jen po nich sahají místo nožů a podobně. 

 

Celkově vražd totiž nepřibude, ale ubude. 



Svět: zbraně a mrtví lidé 



Svět: zbraně a vraždy zbraní 



Svět: zbraně a vraždy 



USA: zbraně, vraždy, sebevraždy 



USA: ochrana majetku 



USA: mrtvé děti 



USA: vraždy 



USA: zbraně na obranu 



Zdroje 

Grafy lze najít na adrese: www.gunfacts.info. 

První a třetí nikoliv, tam je zdroj uveden přímo. 

 

Každý graf  na GunFacts je dobře ozdrojován. 

Světová data pocházejí z různých zdrojů a studií. 

Americká data většinou od FBI. 

 

Krom zdrojů jsou tam další zajímavá fakta. 

http://www.gunfacts.info/


Krátká diskuse? 

Myslíte, že palné zbraně by měly 

být regulované či snad zakázané 

státem? K čemu by to vzhledem 

k datům výše bylo dobré? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Svobodná společnost 
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Svobodná společnost 

Zbraně by neměly být vůbec nijak regulovány. 

 

 

Každá regulace znamená útočné násilí. 

 

 

Zákazy znevýhodní oběti, pomohou zločincům. 
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Ozbrojená společnost je slušná společnost. 

 

Zločinec riskuje, že se mu oběť bude bránit. 

 

Motivace vyvolávat konflikty je nižší. 

 

Případná vláda (je-li tam) si nedovolí vše. 



Ozbrojený člověk 

Člověk s palnou zbraní přebírá odpovědnost. 
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Ozbrojený člověk 

Člověk s palnou zbraní přebírá odpovědnost. 

I nepoužít zbraň je rozhodnutí. 

Nelze je vzít zpět. 

 

Lidé se umějí správně rozhodovat (vizte GDU). 

 

I odpovědnost se přenáší a šíří společností. 

Opačný proces než u demokracie. 
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Not so wild… 

Divoký západ je vykreslován divoce. 

 

Realita byla výrazně mírnější. 

Docházelo k méně vraždám na počet obyvatel. 

 

Indiány zmasakrovala státní armáda. 

 

Doporučuji: The Not So Wild, Wild West. 
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Ani ne před sto lety v USA… 

…bylo možné kupovat cokoliv; i kulomety či děla. 

…člověk si je objednal a přišly poštou. 

…bez jakéhokoli průkazu, kontroly věku a podobně. 

 

Nedocházelo ke střelbě ve školách. 

Palné zbraně nejsou příčinou, někdy masakr zastaví. 

Školy nebyly „gun free“ (neměly by být ani dnes). 
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Těžké zbraně 

Proč neregulovat ani těžké zbraně? 

Znamená to omezování svobody jednotlivce. 

Že „normální člověk“ nechce těžkou zbraň, nic nemění. 

Regulátor musí mít zbraně mnohem těžší. 

Rovnováha sil znamená větší bezpečnost. 

Kdo chce jednu, může škodit i levněji (výbušniny). 

Zejména je-li mu jedno, zda sám umře. 

Kdo je opravdu mocný, toho státy nezregulují. 

Uplatí je, obejde, vybuduje si armádu v Africe… 



Těžké zbraně 

Proč neregulovat ani těžké zbraně? 

 

 

Do roku 1934 nebyly v USA vůbec regulovány. 

Dodnes tam existují soukromí vlastníci (staré) artilerie. 

Neexistuje případ, kdy by jimi někdo páchal kriminalitu. 



Závěr 

Zbraně jsou regulovány faktům navzdory. 

 

 

Ozbrojená společnost je slušná společnost. 

 

 

I regulace těžkých zbraní jsou škodlivé. 



Přijďte příště 

Za dva týdny se budeme bavit o svobodě slova 

a veřejných prostranstvích; jak tato dvě zdánlivě 

nesourodá témata souvisejí? 

 

Středa 19. dubna 

ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


