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POporážce vojska krále Ludví-
ka Jagellonského u  Moháče 

roku 1526 vpadli Turci do Uher a  po-
stupně jich větší část obsadili. V  roce 
1529 se dostali až před Vídeň a v roce 
1683 znovu. Obsadili také hlavní měs-
to Uher – Budín a samozřejmě i Pešť 

Nikoli malou část našich čtenářů tvoří milovníci zbraní ze Slovenska. Ostatně 
máme odtud i několik stálých spolupracovníků. A tak mne velmi těší, že v tomto 
článku budeme vyprávět o zbrani, která na Slovensku vznikla, ačkoli puškař, který 
ji vyrobil, se zřejmě za Slováka nepovažoval. Spíš si myslíme, že tuto otázku příliš 
neřešil, protože žil v jiných podmínkách, než ve kterých žijeme my. On tehdy 
na Slovensku žil, protože Bratislava byla hlavním městem Uher a dostával tam 
za svoji práci dobře zaplaceno.

Kozlice od Wacholta

Pressburg. Tam se scházely uherské 
sněmy a  tam si stavěla svoje paláce 
uherská šlechta, která tak ráda bojovala 
nejen proti Turkům, ale také proti svým 
habsburským císařům.

Ačkoli Habsburkové dobyli Budín 
zpět už v  roce 1686, zůstávala Bratisla-
va nadále hlavním městem Uher. Jaksi 
ze setrvačnosti a  možná i  z  opatrnosti. 
Následovala totiž ještě řada dalších, ne 
vždy úspěšných válek s Turky. Nakonec 
to vyřešil až císař Josef II., který v  roce 
1783 prostě rozhodl, že se hlavní město 
Uher bude stěhovat zpátky. Potom na-
stává jistá stagnace Bratislavy, protože 
ti nejbohatší začali stavět svoje paláce 
ve staronovém hlavním městě. A s nimi 
odešli i nejlepší řemeslníci. Ale ve druhé 
čtvrtině 18. století, když v Bratislavě vznik-
la zbraň, o níž zde píšeme, byli ti bohatí 
ještě na svých místech a využívali služeb 
kvalitních bratislavských řemeslníků.

Křesadlová kozlice
Laskavostí sběratele a příznivce Stře-

lecké revue jsme si mohli prohlédnout 
křesadlovou brokovou kozlici s  otoč-
ným hlavňovým svazkem. Pro tyto 
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Historické zbraně

na druhém břehu Dunaje. Turci mohli 
za to, že centrum uherského státu se 
přesunulo do Horních Uher a  hlav-
ním městem toho, co zbylo ze zemí 
svatoštěpánské koruny, se stala Bra-
tislava, maďarsky Pozsony, německy 

Zbraň od Daniela Wacholta je velmi pěkná 
ukázka středoevropské puškařské školy
ze druhé čtvrtiny 18. století

Zbraň je zdobena rytinou na zdrsněném a zlaceném pozadí. Signatura výrobce je mezi 
rameny pružiny baterie a za kohoutem




