
Mne jako pyrotechnika tento pro-
jekt zaujal, takÏe jsem souhlasil,
Ïe vypomohu. Byla to velká v˘-

zva a velká neznámá.Nemûli jsme ani Ïád-
né poznatky na‰ich pfiedchÛdcÛ, pokud nû-
jaké takové zkou‰ky vmoderní dobû pro-
bûhly. ProtoÏe jsme pfii stfielbách nepo-
uÏívali vysokorychlostní kameru, sou-
stfiedili jsme se pouze na úãinek stfiel v cíli
a na pfiesnost jednotliv˘ch druhÛ zbraní.
Informace o pouÏití dûl a vÛbec paln˘ch

zbraní ve stfiedovûku najdeme v dobov˘ch
kronikách a dal‰ích produktech stfiedo-
vûkého písemnictví. PramenÛ rozhodnû
není nadbytek. BohuÏel nezfiídka jsou
tyto prameny neúplné, zkreslené a ãasto
také zheroizované. A to uÏ nemluvím
o jejich interpretaci nûkter˘mimoderními
autory. Tak jsme se rozhodli ovûfiit nûkterá
fakta a „fakta“ z dobov˘ch kronik. Aby-
chom se dostali co nejblíÏ k podmínkám,
za nichÏ stfiíleli stfiedovûcí váleãníci, mu-
nice do zbraní byla také vyrobena stfie-

dovûk˘mimetodami z komponent pouÏí-
van˘ch ve 14.–15. století. Vycházeli jsme
z exponátÛ, které se nacházejí na sloven-
sk˘ch hradech a ve sbírkách Slovenské-
ho národního muzea.
Zb˘valo jen vybrat vhodnou stfielnici.

Nejv˘hodnûj‰í podmínky ze strany bez-
peãnosti a ceny nabídla soukromá stfiel-
nice uMartina. Stfielby byly rozdûleny na
dva termíny. Letní stfiílení probûhlo
v kvûtnu a zimní v záfií aÏ fiíjnu – to aby-
chom zjistili, jestli má teplota prostfiedí,
vlhkost vzduchu atd. vliv na v˘kon tûch-
to paln˘ch zbraní.
Jako stfiílející exponáty byly pouÏity há-

kovnice ráÏe 20–25 mm, tarasnice ráÏe
40 mm, rámové dûlo ráÏe 108 mm – re-
plika originálu z doby kolem roku 1380 –
a replika komorového dûla ráÏe 103 mm,
jehoÏ pfiedloha pochází z roku 1450.
Konstrukcí tûchto zbraní se nebudu za-
b˘vat, jejich principy jsoumezi stfielci v‰e-
obecnû známé. Zbranû s obsluhou ochot-
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Otázka uvedená v titulku ãlánku zaujala mého kamaráda Mira ze skupiny historického
‰ermu Berezun z Brezna. Miro je konstruktér a projektant stfiedovûk˘ch paln˘ch
zbraní. Postavil uÏ hodnû replik stfiedovûk˘ch dûl, tarasnic a hákovnic v mûfiítku 1:1.
Jeho palné zbranû se pouÏívají na ãetn˘ch vefiejn˘ch vystoupeních. Mají pfiedepsané
tlakové zkou‰ky, takÏe bylo jen otázkou ãasu, kdy s nimi pÛjdeme na ostré stfielby.
Miro chtûl reálnû zjistit úãinek a pfiesnost stfiedovûk˘ch paln˘ch zbraní na opevnûní
a ochrannou zbroj ze 14.–15. století.
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Technika stfielby z hákovnice




