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ÚVOD 

 

Dejiny ľudskej spoločnosti podávajú svedectvá o spôsoboch riešenia vzniknutých 

sporoch medzi lokálnymi skupinami ľudí, krajinami, národmi, štátmi a ich zoskupeniami, 

ktorých  podstatnou  príčinou na strane dobyvateľov bolo získanie  moci ako  nevyhnutnej 

podmienky na uplatnenie svojich záujmov na riadení spoločnosti, najčastejšie na získanie  

materiálneho bohatstva a na strane obrancov uchrániť svoje práva, slobody, nezávislosť a 

existujúci spoločenský  systém.  Historici skúmajúci  ľudskú spoločnosť v jej  historických 

etapách  poukazujú na to, že v mnohých  prípadoch nedošlo k vyriešeniu   protichodných  

záujmov u dvoch alebo  viacerých sporných strán mierovými prostriedkami -  vzájomným 

dohovorom  - diplomatickou cestou. Potom prišiel násilný prostriedok  – vojny.  Sporné strany 

si veľmi dobre uvedomovali, že  víťazstvo v bojovom konflikte bude závisieť od  dobre 

pripravených a odhodlaných bojovníkov, od kvality ich výzbroje a zásobovania,  dobre 

pripravenej taktiky vedenia boja a pochopiteľne od dostatočne veľkého množstva finančných 

prostriedkov na úhradu nákladov.        

Znepriatelené strany  vynakladali  ohromné úsilie na porazenie protivníka v domnení, 

že získaná korisť vo vyhratej vojne im to mnohonásobne vynahradí. Na svoju stranu získavali  

skúsených vojenských veliteľov,  ktorí sa už v bojoch osvedčili, verbovali vojakov  a vykonávali 

ich prípravu pre budúci boj, vyrábali zbrane alebo si ich požičiavali za náhradu  od ich 

majiteľov.  Do príprav na bojové stretnutie s protivníkom sa zapojovali významní odborníci  v 

technických remeslách ale aj veľmi vážené osoby verejnosti, na to aby pôsobili na udržanie 

odhodlania ľudových más v bojovom konflikte pokračovať až do jeho víťazného konca. 

Snahy o dosiahnutie víťazstva nad protivníkom viedli k neustálemu zdokonaľovaniu 

doterajšieho arzenálu zbraní. Odborníci prichádzali s novými návrhmi na výrobu doposiaľ 

nepoužívaných zbraní, o ktorých boli presvedčení že vo vojnových konfliktoch zabezpečia 

víťazstvo. Projektanti fortifikačných stavieb tiež prichádzali s návrhmi takých stavieb, ktoré  by 

nemali prekonať žiadne doterajšie ako aj budúce zbrane útočníkov.  To viedlo k spevňovaniu  

múrov  hradieb, stavbe priekop s napustenou  vodou a zátarasou.  Armády počas presunov na 

bojisko, ako aj na obsadenom území, budovali opevnenia na ochranu pred prekvapivým útokom 

protivníkov. 
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Existuje mnoho materiálnych dôkazov o postupnom zdokonaľovaní zbraní pre pešie a 

jazdecké  jednotky, ale aj o bojových prostriedkoch používaných pri obliehaní pevností.  Prvé 

poznatky o ich zdokonaľovaní pochádzajú už zo štvrtého tisícročia pr. n. l. z Egypta a neskoršie 

z Číny.  K najstarším stavbám na našom území patria pozostatky gerulat. Jednou z nich je 

gerulata  postavená  v 2. storočí rímskymi vojakmi v okolí dnešných Rusoviec.  Takéto stavby 

boli súčasťou taktiky rímskej armády, ktorá ich budovala na dočasný pobyt,  oddych a ochranu 

jej vojakov pred nepriaznivým počasím. V gerulatach sa vykonával výcvik rímskych vojakov, 

a to až  do 4. storočia, kedy definitívne opustili naše územie. 

Zdokonaľovanie bojaschopnosti armád neprebiehalo len zavádzaním modernejšej 

výzbroje ale aj u taktiky vedenia boja. V mnohých historických prameňoch sa nachádzajú 

poznatky o tom, že prechádzajúce útočiace vojska ničili všetko na území protivníka s čím sa na 

pochodoch streli. Do taktiky vedenia boja patrilo aj zapaľovanie domov a hospodárskych budov 

na dedinách a mestách, odoberanie poľnohospodárskych zvierat a potravín ich vlastníkom, 

vypaľovanie lesov a nezožatého obilia, ničenie ciest a brodov, branie bezbranných ľudí do 

otroctva atď. Uplatňované taktické postupy vychádzali z predstáv, že sa musí zničiť všetko, čo 

by mohol protivník proti ním použiť.   

K zdokonaľovaniu taktiky boja patrilo aj určovanie spôsobov prekonávania opevnení 

pevností, ktoré sa javili doposiaľ neprekonateľnými. Keď útočník nemohol dobyť pevnosť 

prelezením cez jej hradby zvolil iný spôsob ich prekonania. Vykopal podzemné chodby, ktorými 

sa dostal pod základy múrov. Podoprel ich drevenými piliermi a potom ich zapálil. Po ich 

zhorení sa mury zrútili. Proti tejto taktike vedenia boja sa obrancovia bránili tým, že vo 

vykopaných chodbách útočníkom zapaľovali látky vytvárajúce dusivý plyn a takto z nich 

protivníkov vyháňali. Ak táto taktika útočníkov zlyhala použili inú, a to vyhladovanie obrancov. 

Ak dostali pomoc útočník hľadal iné spôsoby ako protivníka poraziť. A tak koleso zbrojenia a 

útokov sa ďalej otáčalo. 

K taktikám vedenia boja patrilo aj požadovanie výkupného za prepustenie zo zajatia 

významnej osoby. To veľmi často uplatňovala turecká armáda na našom území. Výkupným boli 

nielen peniaze a cenné kovy ale aj odstúpené územia bez boja a vzdanie sa budúceho odporu. 

Ako záruku, že prísľub bude dodržaný poskytovali rukojemníci často deti osôb prepustených 

zo zajatia. Uplatňovali sa aj rôzne spôsoby podplácania významných osôb, ktoré rozhodovali o 

uskutočnení útokov na protivníka.  Zrady vo vlastných radoch v mnohých prípadoch viedli k 

veľkým stratám na bojisku ale aj k prehratej bitke.  Velitelia svojím podriadeným takmer pred 
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každým bojom na posilnenie disciplíny dávali sľuby, ktoré smerovali od oslobodenia ich od 

daní a poplatkov až po získanie majetku. Keď toto nepomáhalo sľuby vystriedali hrozby, ktoré 

sa stanú skutočnými po prehratej bitke od protivníka. 

Podstatné zmeny v rozvoji zbraní nastali po vynájdení čierneho strelného prachu, 

ktorého vlastností sa veľmi rýchlo poznali. Vyprodukovanie expanzívnych  plynov o vysokom 

tlaku a v krátkom časovom úseku bolo veľkým objavom, ktorý našiel využitie  nielen na 

udeľovanie kinetickej energie strelám ale aj na spôsobenie deštrukcie významných objektov 

protivníka. V krátkom časovom období od jeho vzniku začali vznikať palné zbrane, ktoré ho 

využívali na vystreľovanie striel. Tie sa neustále zdokonaľovali. Dosahované výsledky čiernym 

strelným prachom používané v palných zbraniach veľmi rýchlo odstránili predsudky o ich 

používaní najmä u rytierov bojujúcimi ručnými sečnými a bodnými zbraňami. Tí ich  doposiaľ 

pokladali za  dielo diabla, ignorujúce spravodlivý boj muža proti mužovi, a preto zajatého 

vojaka so strelnou palnou zbraňou kruto trestali. 

Početný nárast používania ručných i delostreleckých palných zbraní podstatným 

spôsobom začal meniť dovtedajšie taktiky vedenia boja. Vytvorili sa špeciálne strelecké 

jednotky a súčasne s nimi a delostrelecké jednotky, ktoré dostali spoločný názov 

„delostrelectvo“.  V zázemí vznikali dielne na výrobu ručných ako aj delostreleckých palných 

zbraní, strelného  prachu, striel a ostatných potrieb. Skúsenosti získané ich používaním v 

bojových konfliktoch slúžili pre ich neustále zdokonaľovanie. Mechanické zbrane čoraz menej 

nachádzali využitie v bojových konfliktoch.  Z vojakov, ktorí ich obsluhovali sa postupne 

stávali ženisti opravujúci a stavajúci mosty a ďalšie objekty pre potreby ozbrojených jednotiek. 

Rozvoj palných zbraní závisel aj od vedeckých výsledkov dosiahnutých vo fyzike, 

matematike a v ostatných prírodných vedách. Výsledky dosiahnuté v metalurgii nachádzali 

konkrétne využitie pri výrobe kovových súčiastok zbraní. Výroba zbraní doposiaľ vykonávaná  

majstrami takých remesiel ako boli kováči a kolári si vyžiadala špecializáciu, a tak vznikali 

nové remeslá ako boli zbrojári, delolejári, sanitráci - výbušninári atď.  Zavedenie sériovej 

výroby zbraní vytvorilo ďalšie špecializácie zbrojnej výroby. 

V druhej polovici 19. storočia začína výroba diel nabíjaných zozadu do hlavní a to 

jednotným strelivom, v ktorom sa nachádzala strela, jej výmetná náplň a obal – nábojnica so 

zápalkou spájajúca  dohromady uvedené komponenty. Prvé hlavne nabíjané jednotnými a 

neskoršie aj delenými delostreleckými granátmi majú jednoduché systémy záverov väčšinou  

na princípe skrutiek.  Až neskoršie prichádzajú modernejšie blokové závery s horizontálnym 
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alebo vertikálnym pohybom bloku. To už nastupujú  bezdymné výmetné náplne ku ktorým sa 

počítajú  nitroglycerínové a nitrocelulózové  prachy. Éra delostreleckých zbraní s výmetnou 

náplňou čierneho strelného prachu končí. 

Vynájdením nitrocelulózových a nitroglycerínových prachov sa ukončilo používanie 

čierneho strelného prachu ako dovtedy jedinej výmetnej náplne. Súčasne došlo k zániku výroby 

ako aj používania delostreleckých zbraní nabíjaných ústim hlavne touto výmetnou náplňou. K 

úplnému zániku však nedošlo. Čierny strelný prach používa sa aj dnes v moderných 

delostreleckých granátov ako komponent zosilňujúci zápal výmetnej náplne. V tejto úlohe sa 

využíva aj pri zapaľovaní hnacích náplní raketových zbraní. Pri  výrobe časových zapaľovačov 

ako aj zápalníc má doposiaľ perspektívne využitie. Používa sa naďalej ako výmetná náplň 

signálnych nábojov. 

Niet pochýb o tom, že čierny strelný  prach svojou zaujímavou históriou sa zapísal do 

dejín zbraní,  kde  má osobitné miesto. Dal podnet vzniku ručným  a delostreleckým palným 

zbraniam, ktoré znamenali zlom v ničení živej sily a opevnení protivníka. Zásadným spôsobom 

zmenil taktiku vedenia nielen pozemného ale aj námorného boja. Má podiel na víťazstve 

mnohých armád v bojových konfliktoch, ale aj podiel na násilnom zničení toho najdrahšieho – 

ľudských životov a to len preto, lebo o jeho použití rozhodovali ľudia. 

Veľké počty usmrtených a zranených vojakov si vyžiadali rozvoj vojenských lekárskych 

vied, v ktorých boli vytvorené metódy a prostriedky na elimináciu škodlivých následkov na 

ľudskom zdraví vo vojnových konfliktoch. Súčasne s rozvojom metód a prostriedkov 

lekárskych vied prebiehal výskum vo vojenských vedách produkujúcich metódy a prostriedky 

na ničenie živej sily protivníka a jeho bojovej techniky. Je to paradox, na jednej strane výskum 

sleduje zachovanie života a zdravia a na strane druhej, jeho „najefektívnejšie zničenie“. Oba 

výskumy  sú produktmi ľudského myslenia a jeho postojov k ľudskej spoločnosti. 
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I. PREDCHODCOVIA  DELOSTRELECKÝCH 

PALNÝCH  ZBRANÍ 

 Získané poznatky z viacerých prameňov poukazujú na to, že už niekoľko tisícročí pred 

zavedením delostreleckých palných zbraní do vyzbroja armád, sa vystreľovali mechanickými 

vrhacími zbraňami rovnaké kamene do živej sily a objektov protivníka. Na podklade týchto 

skutočností musíme prijať záver, že prvé počiatky vzniku delostrelectva majú hlbšie korene a 

siahajú do obdobia 2. – 3. tisícročia pred naším letopočtom. V tomto období ich používali 

vojenské jednotky bojujúce v Egypte, omnoho neskoršie v Grécku a pred začiatkom nášho 

letopočtu patrili do vyzbroja rímskej armády.  Zaslúžia si našu pozornosť a preto  ich 

zaraďujeme do osobitnej kategórie delostreleckých zbraní. 

Z uvedeného vyplýva, že do kategórie delostreleckých zbraní patria zbrane, udeľujúce 

kinetickú energiu strelám mechanickou silou – delostrelecké mechanické zbrane a zbrane, v 

ktorých sa kinetická energia vytvára expanzívnymi plynmi zhorením výmetnej náplne - 

delostrelecké palné zbrane. 

 Charakteristickým znakom delostreleckých mechanických zbraní je využívanie 

kinetickej energie na vrhanie predmetov, vzniknutej mechanickým spôsobom. Táto energia 

môže vzniknúť tiažovou silou napríklad pádom závažia, z ktorého je prenášaná na vrhacie 

rameno katapultu a z neho do vrhaného predmetu. Tieto zbrane dostali adresnejšie pomenovanie 

medzi delostreleckými mechanickými zbraňami a to katapulty. Kinetická energia na vrhnutie 

predmetov môže vzniknúť aj použitím pružného prvku – zväzku povrazov. Zbrane tohto druhu 

sa nazývajú balisty.  Zbrane využívajúce kinetickú energiu naakumulovanú do ohnutej drevenej 

dosky, ktorá sa uvoľní po ukončení jej ohnutia dostali pomenovanie vrhače šípov. Kinetická 

energia potrebná na vrhanie predmetov môže byť vytváraná priamo ľudskými svalmi, ako je to 

u ručných katapultov a tiež u baranov. 
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A.  Katapulty so závažím 

 Katapulty patrili k najväčším vrhacím mechanickým zbraniam. Mali silnú drevenú 

konštrukciu zhotovenú z drevených hranolov. V spodnej časti mali  rám zložený z hranolov 

medzi sebou najčastejšie spojených  krížovým spojom. Rám sa ukladal na lôžko vyhotovené v 

zemi. Na zabránenie jeho pohybu počas vrhania predmetov bol pripevnený k zemi zatlčenými 

drevenými kolami. 

 

 

1. Replika katapultu vrhajúca kamenné gule kinetickou energiou vytvorenou spustením závažia. 

 

 Nosné stĺpy a priečne vzpery, zabezpečujúce stabilitu katapultu po jeho namierení na 

cieľ, najmä však počas vrhania predmetov, boli pripevnené k rámu. K najdôležitejším častiam 

katapultu  patrilo jeho rameno. Počas  vrhu bolo najviac na ohyb namáhanou časťou. Na jeho 

výrobu sa používalo kvalitné tvrdé listnaté drevo.  Aby vydržalo namáhanie bolo zložené z 

viacerých častí vzájomne spojených omotaným povrazom. Bolo rozdelené na dve časti v cca 

1/3 jeho dĺžky. Ku kratšej časti ramena bolo pripevnené závažie a k dlhšej časti vrhací vak s 

vrhaným predmetom. Katapult obsluhovalo 10 až 15 vojakov (podľa jeho veľkosti). Pomocou 

kladiek sklonili dlhšiu časť vrhacieho ramena s pripevneným vrhacím vakom až k zemi a zaistili 

ho proti pohybu. Boli skonštruované katapulty so systémom ich napínania pomocou kolies,  
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ktorých pohyb sa uskutočnil prostredníctvom chôdze  -  kráčaním po obvode kolesa. Tým došlo 

súčasne k zdvihnutiu kratšieho ramena spolu so  závažím -  „napnutie katapultu“. Vrhací vak 

bol uložený na lyžine. Doň sa vložil vrhaný predmet (kameň, nádoba s horiacou zmesou, 

kadáver a pod.). Jeden koniec vaku bol pevne pripevnený na koniec vrhacieho ramena a druhý 

s okom bol navlečený na tŕň. Na povel veliteľa sa uvoľnilo rameno, ktoré začalo ťahať vak 

najsamprv po lyžine a potom po obvode kruhu. Počas tohto pohybu mu bola udelená kinetická 

energia spolu s predmetom uloženým vo vaku. V určitej časti obvodu sa uvoľnil z tŕňa jeden 

koniec vaku, čím ho otvoril a vypustil sa z neho vrhaný predmet. Miesto jeho dopadu záviselo 

od viacerých okolností (hmotnosť vrhaného predmetu, hmotnosť závažia, dĺžka ramena atď.) 

Skúsení vojaci dokázali katapult upraviť tak, že na vzdialenosti cca 200 metrov bol rozptyl 

dopadaných predmetov v okruhu cca 10 metrov. 

 

 

 

2. Replika katapultu využívajúceho k napnutiu vrhacieho ramena chôdzu po obvode kruhu. 
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 Katapult na bojisko sa prevážal rozložený na jednotlivé jeho časti.  Skúsení vojaci ho 

dokázali zhotoviť z materiálu pochádzajúcich z miestnych zdrojov priamo na bojisku za 

niekoľko dní. Dokázal vrhnúť kamennú guľu do vzdialenosti 1000 metrov rýchlosťou 30 m.s-

1. Praktická vzdialenosť streľby však bola okolo 300 metrov. 

 Pri vrhaní kamenných gulí, nádob s horľavinami ako aj iných predmetov bolo možné 

určiť aj miesto budúceho dopadu vrhaných predmetov. Jeho určenie vyžadovalo praktické 

skúsenosti u obsluhy katapultu  a to najmä z nastavenia dĺžky pohybu spusteného závažia 

ramena, spôsobu upevnenia vrhacieho vaku k ramenu a pochopiteľne z odhadu hmotnosti 

vrhaného predmetu.    

 

B.  Katapulty s ručnou obsluhou 

 Do kategórie katapultov patria aj tie u ktorých sa kinetická energia na vrhnutie predmetu 

vytvára pomocou ľudských svalov. Vrhacie rameno s vrhaným predmetom sa v kruhovom 

výseku otočí pomocou potiahnutých povrazov rukami. Tieto druhy katapultov vojaci 

pomenovali ručnými katapultmi. 

 

3. Replika ručného katapultu na vrhanie predmetov pomocou ľudskej sily. 
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Ručné katapulty mali jednoduchú konštrukciu, ktorú vojaci dokázali na bojisku zložiť 

za niekoľko minút. Na spodnej časti bol  drevený rám, do ktorého boli zadlabaním uložené 

stĺpy. Ich horná časť bola spojená dreveným hranolom, ktorý plnil súčasne funkciu hriadele. Na 

ňom bolo uložené vrhacie rameno vykonávajúce kývavý pohyb pri vrhaní predmetu. K dlhšej 

časti ramena bol pripevnený vrhací vak, podobne ako u katapultu. Ku kratšej časti vrhacieho  

ramena boli pripevnené povrazy, za ktoré vojaci na povel veliteľa prudko zatiahli, tým došlo k 

pohybu vrhacieho ramena vo výseku kruhu. Vzniknutá kinetická energia vo vrhacom ramene 

udelila vrhanému predmetu kinetickú energiu na zasiahnutie cieľa.  Katapult obsluhovalo  6 – 

10 vojakov a to podľa hmotnosti vrhaného predmetu. Hmotnosť vrhaných predmetov sa 

pohybovala cca od 5 – 10 kg. Dobre vycvičená obsluha dokázala pripraviť k vrhnutiu katapult 

a z neho vrhnúť predmet každé  3minúty.    

 

C.  Balisty 

K iným druhom delostreleckých mechanickým zbraní patria zbrane využívajúce 

kinetickú energiu akumulovanú v skrútenom zväzku povrazov – vo vretene. Skrútený zväzok 

povrazov má vlastnosť pružné prvku, tj. že po uvoľnení napnutia sa vráti do pôvodnej polohy.  

Na pomenovanie týchto druhov delostreleckých mechanických zbraní sa najviac používa názov 

balista. Možno sa stretnúť aj s názvom onager (osol). Počas historického vývoja balistiev 

vzniklo niekoľko spôsobov uloženia a napínania zväzku skrútených povrazov v konštrukcii 

balisty. 

 

 

4. Skrútený zväzok povrazov – vreteno využívajúce sa na naakumulovanie kinetickej 

energie u balisty.   
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 K najčastejšie používaným vrhacím systémom patrila balista  využívajúca zväzok 

povrazov so zasunutou vrhacou lyžicou. Balista bola zložená z dreveného rámu v ktorom bol 

umiestnený zväzok povrazov tak, že ich bolo možné tyčou skrútiť do vretená a takto v nich 

naakumulovať kinetickú energiu. V strede zväzku povrazov bol uložený dolný koniec vrhacej 

lyžice, ktorým sa skrútil zväzok povrazov do vretena. K hornému koncu lyžice boli pripevnené 

povrazy, ktoré sa navíjali na hriadeľ. Ich navíjaním sa vrhacia lyžica sklápala smerom dolu a 

súčasne sa pri tom akumulovala mechanická energia do zväzku povrazov. Došlo k napnutiu 

onageru. Stlačená lyžica sa zaistila vypúšťacou pákou. Po tomto úkone sa do lyžice sa vložil 

vrhaný predmet a balista sa namierila na cieľ. To vykonával najskúsenejší vojak z obsluhy. Tým 

bola balista pripravená na vrhnutie predmetu – k výstrelu. Povel na uvoľnenie vypúšťacej páky 

dával veliteľ balisty. Pohyb lyžice v kruhovom výseku bol zastavený je nárazom do dorazového 

rámu. Tento rám bol obložený súknom poprípade kožou, aby chránil lyžicu pred jej poškodením 

pri náraze. Po zastavení lyžice sa od nej oddelil vrhaný predmet a pokračoval vo vrhu smerom 

k cieľu.                            

Príprava balisty k vrhnutiu predmetu (jej uloženie do terénu, zaistenie proti pohybu,  natiahnutie  

vrhacieho mechanizmu, uloženie vrhaného predmetu do lyžice, namierenie na cieľ a spustenie vrhacieho 

mechanizmu) trvala cca 1 hodinu. Dobre vycvičená obsluha dokázala z uloženej balisty do terénu 

pripraviť vrhnutie predmetu v trvaní cca 15 minút. Vrhnutý premet sa pohyboval rýchlosťou cca 45 m.s-

1 a dopadol do vzdialenosti do cca 200 metrov. 

 

5. Onager s vrhacou lyžicou uloženou v jednom zväzku povrazov. 
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 Boli skonštruované balisty  s dvoma zväzkami povrazov, do ktorých sa naakumulovala 

kinetická energia potrebná na vrhnutie predmetov. Aj tento druh balistiev  mal v spodnej časti rám, ku 

ktorému boli pripevnené ostatné súčiastky.  Jeden zväzok povrazov bol uložený na pravej a druhý na 

ľavej strane. Do každého zväzku bol zasunutý dolný koniec napínacej tyče. Jej horný koniec bol 

pripojený k povrazu (tetive) prenášajúceho uvoľnenú kinetickú energiu do vrhaného predmetu. Tento 

povraz bol pripevnený k lyžine, slúžiacej  na  uloženie vrhaného predmetu.  Napnutie balisty  sa 

najčastejšie vykonalo pomocou  ozubeného kolesa, zapadajúceho do lyžiny  umiestnenej vo vodiacom 

ráme. Jeho otáčaním sa lyžina presunula do  zadnej polohy, čím súčasne sa napli  oba zväzky vretien. 

Uvoľnením lyžiny sa súčasne s ňou pohol vrhaný predmet dopredu. Lyžinu v ďalšom pohybe dopredu 

zastavil doraz, avšak vrhaný predmet pokračoval vo vrhu smerom k cieľu. 

6. Balista  s pohyblivou lyžinou uloženou v ráme a s dvomi zväzkami povrazov – vretien  pred 

ich napnutím. 

 

  

 U balistiev veľkosť kinetickej energie vrhnutého predmetu závisela predovšetkým od kvality 

vretena zhotoveného z  povrazov. V histórii ich používania sa vystriedali rôzne druhy  materiálov, a to 

počnúc ľudskými vlasmi, cez konskú srsť a končiac kožou a šľachami  zvierat. Najčastejšie sa používali 

povrazy vyhotovené z ľanu alebo konope. Pri vrhaní ťažších predmetov musela byť konštrukcia balistiev 

mohutnejšia.  To isté platilo aj pre balisty určené na zasiahnutie vzdialenejšieho cieľa. Balisty s 

mohutnejšou konštrukciou na miesto ich použitia boli prevážané poskladané na vozoch.   
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7. Balista udávajúca smer  vrhaných kameňov  pevnou lyžinou. 

 

 Balistami sa  vrhali kamene do pevností protivníka ponad jeho hradby. Často boli používané aj 

na vrhanie hromady menších kameňov na protivníka, nachádzajúceho sa na hradbách alebo nastúpeného 

v zomknutých útvaroch pred začatím boja. Vtedy dokázali účinne zasiahnuť aj pohybujúcu sa jazdu. Ich 

nevýhodou bola časovo dlhšia príprava výstrelu. 

  

  

D.  Vrhače šípov 

 

 K vrhacím delostreleckým historickým zbraniam patria aj vrhače šípov (oštepov).  Na 

ich vrhnutie sa využíva kinetická energia naakumulovaná do pružného prvku. Týmto pružným 

prvkom bol zväzok ohnutých dosiek alebo lučisko, podobné  aké majú luky alebo kuše avšak 

väčších rozmerov.   

Vrhače šípov používajúce kinetickú energiu naakumulovanú do ohnutých dosiek 

udeľujú energiu vrhaným šípom úderom do ich zadnej časti. Historici pokladajú miestom jej 

vzniku staroveký Rím a to 2. až 1. storočie  pre n. l.  Aj tento druh delostreleckej mechanickej 

zbrane má drevený rám v ktorom je uložený pružný prvok – drevené dosky. Tie patrili k 



21 
 

najdôležitejším častiam vrhača šípov. Výberu materiálu na ich výrobu sa venovala veľká 

pozornosť. Muselo to byť drevo tvrdé a pružné, ktoré si pružnosť udržiavalo dlhú dobu. Vrhače 

šípov mali šípy uložené v dvoch rámoch. Každý šíp bol uložený v dvoch otvoroch. Ich polohou 

bol určený námer. Odmer sa určoval pohybom celého vrhača šípov do strán. Napnutie vrhača 

šípov (zväzku pružných dosiek) sa vykonávalo pomocou navijaku s ozubeným prevodom. 

Krútivým pohybom zasunutej tyče do hriadeľa navijaka sa ohýbal zväzok pružných dosiek, čím 

došlo do neho k naakumulovaniu kinetickej energie. Uvoľnenie naakumulovanej energie sa 

vykonalo odsunom západky z ozubeného kolesa. Pružný zväzok dosiek po uvoľnení sa vrátil 

do neutrálnej polohy. Pri tomto pohybe narazil do spodnej časti šípov a udelil im kinetickú 

energiu. 

 

8. Vrhač šípov využívajúcu naakumulovanú kinetickú energiu do zväzku pružných dosiek. 

 

Systém uvoľnenia šípu u kuše bol využitý na zhotovenie  vrhačov šípov a oštepov 

poprípade iných druhov striel. Tento druh vrhačov používal lučisko zhotovené z pružného 

tvrdého dreva. Potom ako sa zistilo, že lučisko zhotovené zo zväzku dosiek má lepšiu pružnosť, 

ktorú si vie udržať po dlhšiu dobu, začali sa používať takéto druhy lučísk. 
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9. Vrhač šípov s lučiskom podobným lučisku kuše. 

 

Lučisko je uložené na podvozku a k nemu je pripevnené hranolmi. V podvozku je 

umiestnený aj kladkový napínací mechanizmus na napnutie tetivy. Jej napnutie sa vykonávalo 

pomocou povrazu, ktorého jeden koniec bol pripevnený k jej stredu a druhý k hriadeli. 

Otáčaním hriadele sa na ňu povraz navýjal a súčasne napínal tetivu. Napnutá tetiva sa spúšťacou 

klapkou zaistila. Po tomto úkone sa do lyžiny vrhača vložil vrhaný predmet a vrhač sa namieril 

na cieľ. Na spustenie vrhača dával  povel veliteľ. 

Vrhače šípov s obľubou používala rímska armáda, ktorá ich zdokonalila. Používala ich aj  pri 

obrane rímskych táborov. Vrhače šípov najčastejšie boli umiestňované do úzkych priechodov, cez 

ktoré sa očakával prechod nepriateľských vojsk.    
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E.  Baranidlá 

 Baranidlá patria k mechanickým zbraniam určeným na búranie múrov pevností, ich 

dvier ako aj veží a ostatných stavieb protivníka. Princíp používaných baranidiel vo vojenských 

konfliktoch je rovnaký – dlhou drevenou tyčou – baranom – udierať dynamickými údermi do 

búraného predmetu. Baran bol upevnený povrazmi tak, aby sa dal v horizontálnom smere 

pohybovať. Bol uložený v trojnožke, obliehacej veži, v zakrytom voze  ale aj v spúšťacom 

moste pri abordážnom útoku na loď. Tento druh baranov sa s obľubou používal v rímskom 

vojenskom námorníctve. 

 

10. Abordážny lodný baran. 

 

Baran mal prednú časť okovanú zabraňujúcu jeho poškodeniu  pri nárazoch do múrov 

pevnosti. Vojaci obsluhujúci baran pred zranením šípmi a oštepmi boli chránení štítmi 

drevenými stenami. 
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F.  Delfíny 

 Názvom „delfín“ sa označoval systém mechanickej zbrane používaný na ničenie 

plavidiel a to kolmo spusteným baranom z jeho ramena na palubu nepriateľskej lode. Z 

niekoľkých metrov výšky kolmo spustený baran počas pádu získal takú kinetickú energiu, 

ktorou bol schopný poškodiť palubu lode a preboriť aj jej dno. Takto poškodená loď po 

preniknutí vody do jej podpalubia sa potopila. 

Konštrukcia delfína bola jednoduchá. K najdôležitejšej jeho časti patrilo rameno dlhé 

cca 10 – 15 metrov. Bolo zhotovené z kvalitného dreva odolného proti zlomeniu ohybom. Na 

jednom jeho konci  bolo pripevnené protizávažie a k nemu povraz ktorým posádka otáčala 

rameno do požadovaného smeru.  Na druhom konci ramena bola pripevnená kladka. Cez ňu 

prechádzal povraz, ktorého jeden koniec bol upevnený na navijak a druhý k oku barana. Baran 

bol zhotovený  kovu alebo  tvrdého okovaného dreva.  Jeho úderná časť mala tvar kužeľa na 

lepšie preniknutie palubou a dnom lode. V zadnej časti mal oko, ku ktorému bol priviazaný 

povraz na manipuláciu s ním. Ďalšou jeho dôležitou časťou bol stožiar. Na jeho vrchol sa 

pripevňovalo rameno tak, aby obsluha ho mohla otáčať do strán. 

 

 

11. Námorný delfín s otočným ramenom na ničenie lodí. 
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 Pri použití delfína na zničenie nepriateľskej lode musela loď s delfínom priplávať k nej 

na takú vzdialenosť, aby spustený baran  z ramena zasiahol palubu lode. Ak sa to podarilo 

mohol byť baran spustený na palubu nepriateľskej lode.  Jeho negatívne účinky sa veľmi rýchlo 

prejavili na poškodenej lodi.  Preboreným dnom prenikala voda do podpalubia, ktoré nebolo 

možné rýchlo opraviť, a tak prenikaná voda do podpalubia loď potápala. 

 Viaceré poznatky z obdobia pred  n. l. podávajú dôkazy o tom, že Grécki vojaci veľmi 

často a s úspechom používali v námorných bitkách delfíny. Mali ich umiestnené na ľahších, 

avšak dobre ovládateľných lodiach. Ich posádky boli veľmi dobre vycvičené. Po spustení 

barana na nepriateľskú loď dokázali veľmi rýchlo sa od nej vzdialiť a takto predísť protiútokom.   

 Bezprostrednému priblíženiu nepriateľskej lode s delfínom sa posádka napadnutej lode 

bránila najčastejšie manévrovaním ale aj zbraňami  to lukmi, kušami, vrhanými  oštepmi aj 

horiacimi fakľami atď.  Zovreté lode k sebe boli vážnou prekážkou pre útočiace lode s delfínmi. 

 V námorných bitkách Gréci už niekoľko storočí pred n. l. používali vojnové lode s 

okovanými prednými časťami lode a s kovovým hrotom umiestneným  v úrovni hladiny vody. 

Na nepriateľskú loď najčastejšie útočili z boku. Ostrým hrotom – taranom prelomili jej bok, a 

takto ju vážne poškodili. Vnikajúca voda do lode ju vyradila z boja a s ňou aj jej posádku, ak 

nedošlo k jej záchrane. 

     

 

G.  Strhávače stien 

Strhávače stien síce nepatria k delostreleckým strelným zbraniam ale sa používali spolu 

s nimi a to po ukončení delostreleckej paľby, ktorá poškodila steny hradieb protivníka. 

Strhávačmi stien sa búrali najsamprv horné a potom aj dolné časti múrov pevností. Takto sa 

vytvorili priechody v múroch, cez ktoré vnikali vojaci do pevnosti protivníka. Boli jednoduchej 

konštrukcie, ktorú tvorila dlhá drevená tyč s upevneným jedným alebo dvoma hákmi na jej 

konci.   Tyč bola priviazaná asi v polovici jej dĺžky hrubým lanom k trojnožke, v ktorej sa mohla 

pohybovať vo vertikálnom aj v horizontálnom smere. Jeden koniec tyče držali vojaci a druhý s 

hákom zahákli za horný okraj pevnosti. Potiahnutím tyče dozadu došlo k zrúteniu časti múra. 

Takto sa v búraní pokračovalo pokiaľ sa nevytvoril dostatočne veľký otvor v hradbe.  Vojaci 

počas obsluhy strhávača stien boli chránení proti strelám protivníka drevenými záštitami. 
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Gaius Iulius Caesar vo svojich vojnových pamätiach O vojne gallské  v VII. knihe 

popisuje techniku boja svojich vojakov, používajúcich slučky z povrazov na zachytávanie 

búracích tyčí Gallov, usilujúcich sa zbúrať hradby ich pevnosti. Ihneď po ich zachytení boli 

tyče pomocou rumpálov vťahované cez múry do vnútra rímskej pevnosti. 

   

 

H.  Vrhače ohňa 

Vrhanie horiacich predmetov do vojakov protivníka a do jeho  objektov sa veľmi často 

používalo v bojových konfliktoch. Horiace predmety boli vrhané nielen mechanickými 

zbraňami ale aj holými rukami.  Gaius Iulius Caesar vo svojich Vojnových  pamätiach opisuje 

hrdinný boj Gallov proti rímskym vojskám. Uvádza: „A tu sa udialo pred našimi očami niečo 

podľa našej predstavy  tak pamätihodného, že sme usúdili, taká vec nesmie byť zamlčaná. 

Nejaký Gall hádzal pred mestskou bránou do ohňa priamo proti obliehanej veži hrudy loja a 

smoly podávané mu radom vojakov z ruky do ruky. Pravým bokom mu prešla strela z kuše a 

padol mŕtvy. Jeho mŕtve telo prekročil hneď jeden z najbližších a vykonával ďalej tú istú prácu. 

A keď bol usmrtený  takou istou ranou z kuše, nastúpil hneď  za druhého tretí a za tretieho 

štvrtý. A to miesto neopustili obrancovia skôr, ako bol uhasený oheň, nepriatelia na všetkých 

úsekoch vytlačení a boj ukončený“     

Potom ako sa ukázal oheň  ako veľmi účinná zbraň začali byť predmety napustené 

horiacimi zmesami vystreľované lukmi a kušami do protivníka a jeho objektov. Krátko po tom 

začali byť konštruované vrhače ohňa, ktorými sa vzdialenosť zásahu podstatne zväčšila. 

Horiace zmesi umiestnené v nádobách (hlinených a drevených sudoch)  boli vrhané katapultmi 

a balistami, ktoré mali na to prispôsobené vrhacie ramená. Neúplné poznatky o spôsoboch 

využívania ohňa ako bojového prostriedku pochádzajúce z 2. tisícročia pred n. l. našli sa v 

Egypte. Konkrétnejšie poznatky pochádzajú z Grécka kde boli používaní v námorných bitkách 

už niekoľko storočí pred n. l. Detailnejšie poznatky ich používania vo vojnových konfliktoch 

sa nachádzajú v ich popisoch od rímskych autorov. 

 



27 
 

 

12. Námorný vrhač ohňa s otočným ramenom. 

 

   Veľa pozornosti historici venovali „gréckemu ohňu“ – tekutej pyrotechnickej zmesi  - 

schopnej horieť aj na vode a zapaľovať plávajúce objekty. Táto jeho vlastnosť našla využitie v 

námorných bitkách pri zapaľovaní bojových plavidiel. Keďže v dobe jeho vzniku bojové 

plavidlá boli drevené rýchlo sa od neho zapaľovali.  Podľa neoverených údajov mal ho vyrobiť  

grécky  učenec  Kallinikos. Dnes jeho presné zloženie nie je známe a to aj napriek tomu, že 

mnohým odborníkom sa podarilo vyrobiť pyrotechnické zmesi,  podobajúce sa podľa 

historických prameňov, jeho vlastnostiam.  Podľa bizantínských prameňov  k jeho použitiu 

došlo v roku 673 n. l. 

 

 Používanie ohňa ako bojového prostriedku pokračovalo aj po  nástupe modernejších 

mechanických zbraní.  Na tento účel boli prispôsobené kuše vystreľujúce horľavé šípy ale aj 

katapulty  vystreľujúce kamenné nádoby naplnené horiacimi pyrotechnickými zmesami. Tieto 

v mnohých prípadoch narobili väčšie škody ako kamenné strely. 
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II.   CHARAKTERISTIKA   

DELOSTRELECKÝCH  PALNÝCH   ZBRANÍ   

NABÍJANÝCH   ČIERNYM STRELNÝM   

PRACHOM 

  

Vo vojenskej terminológii sa pojem „delostrelectvo“ používa na označenie druhu vojska 

určeného  k plneniu palebných úloh v boji (operácii) v prospech iných druhov vojsk1. Vojaci 

slúžiaci vo vojenských útvaroch Habsburskej a potom v Rakúsko-uhorskej monarchii používali 

pojem „artilérie“. Tento názov bol používaný  nielen na označenie druhu vojska ale často aj na 

označenie strelných palných zbraní, ktoré mali hlaveň uloženú v lafete. Tiež uvedeným slovom 

sa  označoval  delostrelecký zbrojný arzenál. Obsahová náplň pojmu „delostrelectvo“ sa s 

rozvojom delostreleckých  zbraní obohacovala a detailizovala. 

Delostrelecké palné zbrane patria k tým druhom zbraní, ktoré využívajú na udelenie 

kinetickej energie strelám expanzívne plyny vzniknuté zhorením výmetnej náplne. Strely – 

delostrelecké granáty na zasiahnutých objektoch spôsobujú deštrukčné účinky a tým ich 

vyraďujú z činnosti, ktorá im bola určená. 

Vedecké poznatky z posledného obdobia poukazujú na to, že výmetná náplň nie je 

jediným prostriedkom na udelenie kinetickej energie strelám. Tiež poukazujú na to, že kinetická 

energia strely nie je jediným prostriedkom schopným deštrukčne zničiť objekt. Pravdivosť 

týchto vedeckých poznatkov bola overená nielen pokusmi ale aj praktickým využitím nových 

zbraní.  Výskumy v tejto oblasti neustále pokračujú, a ak nedôjde k zásadným spoločenským 

zmenám, prinesú ľudstvu ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života na našej planéte.   

 

 

 

                                                           
1 Svoboda, Oldřich a kol.: Stručný slovník vojenství, Naše vojsko, Praha 1984, s. 71    
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A.  História prvej palnej zbrane 

Mnoho historikov sa prikláňa k tomu, že už v 14. storočí arabská madfa bolo prvou 

strelnou palnou zbraňou s hlavňou schopnou zasiahnuť cieľ vystrelenou strelou a spôsobiť na 

ňom deštrukčné účinky. Hlaveň mala vyhotovenú z  tvrdého dreva alebo  z bambusu. Bol to 

materiál, ktorého bolo v prírode veľa a výroba z neho hlavní bola jednoduchá.   Hoci  sa 

nezachoval žiaden exemplár madfy z doby jej používania len písomné materiály, aj napriek 

tomu je možné predpokladať, že sa používali na vystreľovanie kamenných gulí o hmotnosti 1 

– 2 kg. Niektoré múzeá síce uchovávajú hlavne vyrobené z dreva,  po obvode okované 

kovovými  obručami, avšak tieto boli vyrobené o niekoľko desaťročí neskoršie ako arabské 

madfy. Pravdepodobne sa tak stalo pre nedostatok kovu na ich výrobu alebo potrebného 

technického zariadenia. 

Počas streľby arabské madfy mali námer hlavne fixovaný podopretou tyčou alebo jej 

uložením v drevenej rázsoche. Ich  zadný koniec bol opretý o zem, aby stlmil spätný náraz pri 

výstrele. Údajne mali kaliber cca 7 cm,  dĺžka vyvŕtaných  hlavní nepresahovala 1,2 metra. 

Podľa zachovaných písomných dokumentov boli nabíjané čiernym strelným prachom 

zloženým z 1 -  2 dielov síry, 6 dielov sanitry (KNO3 - dusičnan draselný) a 2 dielov dreveného 

uhlia. 

 

 

13. Nákres arabskej  madfy v momente výstrelu. 
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Historici skúmajúci delostrelecké  palné zbrane nachádzajúce sa na území Európy našli 

mnoho dôkazov o  ich existencii už v 14. storočí. Našli sa aj dôkazy o ich postupnom 

zdokonaľovaní a taktiež o ich používaní vo vojnových konfliktoch na  ničenie živej sily 

protivníka a jeho dôležitých objektov. 

K prvým písomným dôkazom  o existencii delostreleckých palných zbraní v Európe 

patrí obsiahle dielo napísané významnou osobnosťou v roku 1320 v Anglicku so všestranným 

vzdelaním, ktorý je uvádzaný ako Walter. Jeho autor ho napísal pod názvom Walter of 

Milemete, a to na požiadanie anglickej kráľovnej Izabely s tým že bude slúžiť vzdelávaniu jej 

syna Eduarda III. Svojou obsahovou náplňou je kniha veľmi bohatá. V nej sú popísané a 

nákresmi dokumentované nielen vtedajšie druhy zbraní a taktiky vedenia bojov s protivníkom, 

a to či už na voľných priestranstvách alebo pri dobíjaní pevností, ale aj ostatné stránky 

kultúrneho a hospodárskeho života. Popis sa nevyhýba ani popisu intímnych stránok ľudského 

života. Pozornosť v knihe je venovaná aj palnej zbrani, ktorá je na nákrese uvedená ako veľký 

krčah. Tiež v knihe sa nachádza aj popis výmetnej náplne – čierneho strelného prachu, ktorý sa 

ňou nabíjal.   

                                    A                                                                      B    

14. A. Popis palnej zbrane v knihe Walter of Milemete z roku 1320. B. Palná zbraň 

zobrazená v spise De offiiciis Regnum z roku 1326.   
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Ďalší popis palnej zbrane sa nachádza v spise z roku 1326 pod názvom De officiis 

Regnum. V  hornej časti tohto spisu je zobrazený anjel s roztiahnutými rukami, chrániaci 

záujmy panovníka vyjadrené v ňom.  Na ľavej strane je postava obrneného bojovníka 

predstavujúceho moc panovníka vydávajúceho tento dokument. Na pravej strane je vták s 

ľudskou hlavou, pravdepodobne predstavujúci určitý symbol. V spodnej časti  je zobrazená 

nádoba v tvare krčaha položená na stole. Pri nej stojí bojovník v brnení, prikladajúc na povrch 

nádoby kutáč. Je možné predpokladať, že takýmto zobrazením panovník preukazuje nielen 

svoju moc bojovým prostriedkom, ktorý na verejnosti vzbudzuje obdiv ale aj to, že ho má k 

dispozícii. Z tohto zobrazenia je možné usúdiť, že v nádobe sa nachádza nejaká pyrotechnická 

zmes schopná po zapálení vytvoriť expanzívne plyny, na udelenie kinetickej energie šípu. Ten 

je zasunutý do hrdla nádoby a namierený do vchodu  pevnosti, pravdepodobne tam kde sa 

nachádza protivník. Je zrejmé, že tvorca dokumentu poznal základné vlastnosti delostreleckých 

zbraní využívajúce pyrotechnické zmesi na vytvorenie expanzívnych plynov schopných udeliť 

kinetickú energiu strele  – šípu a s ním spôsobiť deštrukciu zasiahnutých objektov. Tieto 

informácie získal pravdepodobne s osobnej  prehliadky takýchto zbraní, nie však z ich 

pozorovania pri výstrele. Sotva by bolo možné vystreliť šíp z voľne položenej nádoby – hlavne 

na stole, pretože spätný náraz vzniknutý pri výstrele by ju zo stola určite zhodil a súčasne mohol 

pritom zraniť aj osobu, ktorá iniciovala výmetnú náplň. Nepoznal dej výstrelu a z neho 

vyplývajúci spätný náraz, ktorý pri výstrele je potrebné tlmiť. Takže výstrel z voľné na stole 

uloženej  nádoby v tvare krčaha – hlavne palnej zbrane, sotva bolo možné takto uskutočniť.    

 

 

15. Replika nádoby (hlavne) zobrazená  na dokumente z roku 1326 De officiis Regnum použitá 

pri experimente. 
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Odborníci skúmajúci zobrazenú palnú zbraň na obrázku vyhotovili jej repliku. Položili 

ju na stôl, naplnili čiernym strelným prachom, utesnili ho a na tesnenie položili šíp. Cez zápalný 

kanálik zapálili rozžeraveným predmetom výmetnú náplň. Po jej zapálení došlo k 

vyprodukovaniu výmetných plynov, ktoré vystrelili šíp von z hrdla. Spätný náraz pri výstrele 

bol takej intenzity, že nádobu zhodil zo stola. Z toho vyplýva, že autor obrázku nemal dokonalé 

vedomosti o javoch sprevádzajúcich výstrel. Aj napriek tejto skutočnosti podal aspoň približný 

dôkaz o existencii palných zbraní a o ich využití na udeľovanie kinetickej energie strelám – 

šípom. 

 Z prvej polovici 14. storočia pochádzajú ďalšie dokumenty poskytujúce dôkazy o 

obchodných vzťahov a v súvislosti s nimi dôkazy o existencii palných zbraní v Európe. 

Dokumentov pochádzajúcich z druhej polovice 14. storočia už je omnoho viac. V nich sú 

uvedené detailnejšie informácie o technických vlastnostiach vyrábaných zbraní, použitých 

materiáloch na ich výrobu  a taktiež o ich výrobcoch. Zo začiatku 15. storočia už pochádzajú 

dokumenty o vykonávaných skúškach palných zbraní. Z toho je možné usúdiť, že pri ich 

používaní dochádzalo k zraneniam osôb. Vydávané odporúčania a niekedy aj nariadenia 

vtedajších mocenských orgánov majú zraneniam zabrániť.     

Faktom je, že v Európe v prvej polovici 14. storočia strelné palné zbrane boli. Neboli 

tak dokonalé, aby sa mohli účinne využívať vo vojnových konfliktoch na ničenie protivníka. V 

druhej polovici 14. storočia sa začína situácia meniť a to potom, ako sa začali ukazovať ich 

možnosti použitia  na ničenie síl a prostriedkov protivníka. Dochádzalo k ich postupnému 

zdokonaľovaniu a to aj za pomoci využitia informácií prichádzajúcich z východných krajín. 

 Poznatky historikov skúmajúcich existenciu historických delostreleckých palných 

zbraní v Ázii nepriamo poukazujú na to, že už v druhej polovici 13. storočia čierny strelný prach 

bol na svete a museli byť aj palné zbrane. 
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B.  Názvoslovie delostreleckých historických palných zbraní 

K prvým priekopníkom pokúšajúcim sa podať slovenské názvoslovie jednotlivých 

druhov historických zbraní patril pracovník Vojenského historického ústavu Praha, pobočka 

Bratislava Alojz Vyčislík. V roku 1973 v  Zborníku Slovenského národného múzea LXVII – 

História 13 uviedol pod názvom „Historické chladné a strelné zbrane“ detailnejšie názvy ich 

jednotlivých častí. Medzi nimi sú aj názvy niektorých častí dela nabíjaného ústim hlavne. 

Niektoré sú aktuálne aj dnes  a niektoré by si zasluhovali adresnejšie pomenovanie (napr. telo 

dela  -   hlaveň dela, guľka dna – hrozno, ohňostrelná zbraň – palná zbraň atď.) Ich adresnejšie 

pomenovanie vychádza zo slovenských názvov. Niektoré z nich sa viac približujú k starým 

názvom a niektoré sú viac priblížené k modernému názvosloviu zbraní.     

 

1. Hlaveň: 

 Hlaveň bola pokladaná nielen výrobcami delostreleckých zbraní ale aj ich používateľmi 

za  najdôležitejšiu časť delostreleckej zbrane. Od doby jej vzniku prešla zaujímavým vývojom, 

avšak jej základná úloha ostala nezmenená tj. usmerniť tok expanzívnych  plynov vzniknutých 

zhorením výmetnej náplne tak, aby udelili kinetickú  energiu delostreleckému granátu a určiť 

mu smer jeho letu. 

 K najstarším hlavňovým zbraniam patria bombardy. Prvé hlavne bombárd boli vyrábané 

z kovových tyčí, pretože výrobcovia ešte dokonale nezvládli technológiu ich odlievania. Už v 

prvej polovici 14. storočia začínajú výrobcovia vyrába bombardy technológiou odlievania a to 

zo zliatin medi. Ku konci 14. storočia už je vo viacerých krajinách rozšírená technológia výroby 

delostreleckých zbraní technológiou ich odlievania. 
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16. Bombarda ukovaná z oceľových tyčí: 1. Ústie hlavne. 2. Úsťová obruč. 3. Stredová obruč. 

4. Hrúbka steny výletovej časti hlavne. 5. Prachová komora. 6. Hrúbka steny prachovej komory. 

 

 Hlavne kartonov a kolubrin už mali viac konštrukčných prvkov, ktoré  umožňovali ich 

pohodlnejší prevoz na bojisko ako aj nastavenie prvkov streľby. Najmä hlavňové čapy 

zdokonalili pevnosť spojenia hlavne s jednoosím podvozkom ako aj pohodlnejšie nastavenie 

námeru.   

  

17. Hlaveň kolubriny: 1. Hrozno. 2. Dno hlavne. 3. Zápalný kanálik. 4. Dnový prsteň. 5. 

Erb majiteľa. 6. Komorový prsteň. 7. Ucho. 8. Hlavňový čap. 9. Čapový prsteň. 10. Erb 

Mesta. 11. Hlaveň. 12. Hlavňový prsteň. 13. Kónické ukončenie ústia hlavne. 
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 18. Mažiar: 1. Hlaveň. 2. Steny lafety. 3. Kovanie stien. 4. Priečka stien lafety. 5. 

Hlavňový čap. 6. Lôžko hlavňového čapu. 7. Závesné oko. 

 

 

 Dĺžka hlavné mažiarov bola omnoho kratšia pri ich porovnaní s kolubrinami alebo 

kartunmi. Dĺžka hlavní prvých mažiarov bola cca 1,5 až 3 ich kalibrov. Boli určené na streľbu 

vrchnou skupinou uhlov  (námer hlavne pri streľbe bol vyšší ako 45°). K takému druhu streľby 

bola prispôsobená aj lafeta, poloha zápalného kanálika na hlavni a ďalšie jeho konštrukčné 

časti. 

 

  

 

2. Lafeta 

 Lafeta je tou časťou delostreleckej zbrane v ktorej je uložená hlaveň. Pomáha  

namiereniu  hlavne na cieľ, stabilizovať ju počas výstrelu (udržuje  jej námer a odmer) a tlmí 

spätný náraz hlavne tým že ho prenáša do konštrukcie dela.   
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 V historickom vývine delostreleckých zbraní sa vytvorili dva druhy lafiet, a to s pevnou 

a pojazdnou lafetou. 

 

2.1.  Delá s pevnou (stabilnou) lafetou 

 Táto kategória diel mala hlaveň vloženú do  lafety, ktorá nebola uložená na pohyblivých 

kolesách ale počas streľby bola uložená buď na zemi alebo na  kamennej dlažbe. Hlaveň k lafete 

bola najčastejšie pripevnená kovovými obručami a spojenie bolo ešte spevnené povrazmi.  

Neskoršie  spojenie hlavne s lafetou bolo prostredníctvom hlavňových čapov.  Dela s 

nepojazdnou lafetou boli určené predovšetkým na obranu pevností. Už pri ich ukladaní na 

miesto sa im určil smer paľby na útočiaceho protivníka. Úprava odmeru hlavne dela sa 

vykonávala posunutím  zadnej alebo prednej časti lafety do strany. 

 

 

19. Pobrežné delo s pevnou lafetou. 

 

2.2.  Delá s pojazdnou lafetou 

 

 Táto kategória diel má hlaveň uloženú v lafete a tá je položená na dvojkolesový 

podvozok. V prípadoch veľkej hmotnosti  akú mali bombardy, ich hlavne sa ukladali na  

štvorkolesový podvozok. 
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20. Poľné delo: 1. Ukončenie lafety. 2.Oko závesu. 3. Madlo. 4. Steny lafety. 5. Kovanie steny 

lafety. 6. Námerový klin. 7. Lôžko hlavňového čapu. 8. Priečka spojenia stien. 9. Závesné oko 

vyteráka. 10. Uloženie stien lafety. 11. Náboj kolesa. 12. Kapsľa upevnenia kolesa. 

 

 

2.3.  Delá s kovovou lafetou 

 

 Pri používaní delostreleckých zbraní vo vojnových konfliktoch delostrelecké zbrane 

boli veľmi často premiestňované po zlých cestách a po šikmých svahoch v teréne. Dochádzalo 

k ich poškodzovaniu, čo sa potom negatívne prejavilo na trvanlivosti niektorých častí dela. 

Poškodené časti dela nedokázali odolávať spätným nárazom pri streľbe, posúvajúcim delo až 

niekoľko metrov dozadu. To spôsobilo ich vyradenie z boja.  Pri výstrele z mažiarov spätný 

náraz bol taký silný, že vyskočil nad miestom jeho uloženia niekoľko centimetrov. Ak bol 

zhotovený z drevených hranolov, ktoré neboli kovovými pásmi okované, vydržal len niekoľko 

desiatok výstrelov. 

 Konštruktéri zbraní  sa snažili drevené časti diel okovať pásmi železá a použiť silnejšie 

drevené hranoly na zhotovenie ich nosných častí. K iným konštrukčným systémom patrilo 

zhotovovanie celej konštrukcie delostreleckej zbrane zo zliatin železa. Takéto zbrane síce boli 

ťažšie, vyžadujúce ďalšie prostriedky najmä pri ich preprave, avšak ich životnosť bola niekoľko 

násobne vyššia ako u doterajších zbraní. 
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21. Celokovová konštrukcia dela. 

 

2.4.  Lafety bombard 

Prvé bombardy nemali lafety,  ukladali sa priamo na zem. Proti spätnému pohybu 

vznikajúcom pri  výstrele mali zadnú časť opretú o konštrukciu postavenú z drevených hranolov 

a spevnenú zatlčenými kolami do zeme. Po bokoch hlavne boli zatlčené koly a nasypaná 

zemina. Upevnenie bombárd takýmto spôsobom  do terénu trvalo veľmi dlho, taktiež  ich 

rozobratie v prípade prenosu na iné miesto.   

22. Bombarda ukovaná zo železných pásov, spevnená po obvode kovovými obručami a uložená 

do jednoduchej rámovej lafety. 
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K náročným úkonom sa počítalo vhodné uloženie bombardy do terénu. Predovšetkým 

bombarda musela smerovať na cieľ. Delostrelecký majster musel počítať s balistickou krivkou 

vystreleného granáta, ktorého rýchlosť sa pohybovala od 120 do 200 m.s-1.   Správne nastaveniu 

námeru bombardy  záviselo od skúseností delostreleckého majstra a to aj napriek tomu, že 

vzdialenosť streľby neprevyšovala 100 – 150 metrov.  K ďalším požiadavkom patrilo upevnenie 

bombardy uloženej na teréne proti posunom. Vzniknutý spätný náraz mohol neupevnenú 

bombardu z miesta jej uloženia odsunúť dozadu až niekoľko metrov. Bolo veľmi dôležité na 

stlmenie spätného nárazu pri výstrele  zadnú časť bombardy oprieť o lešenie, ktoré k zemi bolo 

pripevnené sústavou zatlčených kolov.  Nebolo vhodné oprieť zadnú časť bombardy o kamennú 

stenu pretože nedokázala pružne stlmiť spätný náraz pri výstrele. Bombarda proti zdvihnutiu 

ústia hlavne, najmä pri väčšom námere,  bola zaistená povrazmi. 

 

 

23. Bombardy uložené priamo na zemi na utlmenie spätného nárazu využívali konštrukciu 

drevených hranolov. 
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Delostrelecké zbrane s nižšou hmotnosťou a s menším kalibrom sa ukladali na kolesové 

podvozky a na nich boli prevážané na bojisko. Po príchode na miesto ich využitia sa z nich 

skladali a ukladali do drevenej konštrukcie, ktorá dostala pomenovanie kolíska dela. Mala už 

niektoré charakteristické vlastnosti budúcich lafiet. Pretože vtedajšie hlavne nemali hlavňové 

čapy, ktoré by spätný náraz vznikajúci pri výstrele prenášali do kolísky, musela byť zadná časť 

hlavne opretá o jej čelo.  Námer hlavne sa nastavoval podkladaním drevených klinov pod 

prednú alebo zadnú časť kolísky. Pri nastavovaní odmeru sa posúvala predná alebo zadná časť 

kolísky posunúť do pravej alebo ľavej strany a to vzhľadom k polohe cieľa. Kolíska pri výstrele 

proti bočnému pohybu bola zaistená zatlčenými kolmi do zeme. 

24. Delová hlaveň uložená v kolíske. 

K zdokonaleniu umiestnenia bombárd do kolísky došlo tým, že bombárdy spolu s 

kolískou boli ukladané do lafety, ktoré boli spojené s dvojkolesovým podvozkom. Keďže 

bomabardy uložené v kolískach nemali hlavňové čapy pri nastavovaní námeru bolo potrebné s 

nimi vertikálne pohybovať a nastavený námer proti posunu zaistiť.   
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25. Bombarda uložená v kolíske pripojenej k dvojstennej lafete. 

 

2.5.   Lafety diel s hlavňovými čapmi 

So zavedením do výzbroje hlavní s hlavňovými čapmi na ich upevnenie v kolíske sa 

vyhotovili v bokoch kolísky sedlá. Do nich sa vložili hlavňové čapy. Aby z nich počas výstrelu 

nevypadli boli zaistené krytom - záklopkami. U takýchto kolísok spätný náraz vznikajúci  pri 

výstrele sa z hlavne prenášal do kolísky a z nej do jednoduchej drevenej konštrukcie uloženej 

v zemi (napr. naprieč postavený drevený hranol). 

26. Delová hlaveň s hlavňovými čapmi uložená v kolíske. 
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 K ďalšiemu  zdokonaleniu stability hlavne počas výstrelu došlo umiestnením hlavne do 

lafety ktorej poloha pri námere sa zaisťovala námerovým segmentom. Hlaveň s lafetou boli 

uložené na dvojkolesovom podvozku.  Takýto spôsob uloženia delovej hlavne umožňoval 

rýchle nastavenie námeru. Odmer sa nastavoval pohybom zadnej časti dela do strán.  

 

 

27. Delové hlavene uložená v lafetách so zaisťovaním polohy námeru námerovým segmentom.   

 

 Pre delá s hlavňovými čapmi sa začali na konci 15. storočia vyrábať lafety s lôžkami 

podobnými aké mali hlavňové kolísky.   

 

28. Hlaveň dela s hlavňovými čapmi uloženými v stenách lafety zaistené záklopkami.  
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Nastavovanie námeru u hlavní s hlavňovými čapmi sa vykonávalo ich pohybom vo 

vertikálnom smere. Nastavený námer sa zafixoval hlavňovým klinom vloženým medzi zadnú 

časť hlavne a priečku lafety. Odmer sa nastavoval pohybom zadnej časti lafety do strán v 

horizontálnej polohe. Okrem týchto funkcií plnila lafeta ďalšiu funkciu a to je tlmenie spätného 

nárazu delovej  hlavne vznikajúceho pri výstrele. Ten sa prenášal z hlavne pomocou hlavňových 

čapov do lafety a z nej do celej konštrukcie dela. 

 

3.  Kolesňa 

Pojem „kolesňa“ bol do terminológie delostreleckých zbraní zavedený na pomenovanie 

tej časti dopravného prostriedku, ku ktorému sa pripájala zadná časť lafety pri preprave dela. 

Jej konštrukcia bola zložená z častí: kovová os, dve kolesá, nosný hranol, konštrukcia oja, tŕň 

alebo lôžko oka a debna. Na kovovú os boli nasunuté kolesá,  proti vypadnutiu zaistené 

kapsľami a vloženými ľônikmi. Os bola pripojená k nosného hranolu kovovými obručami a ten 

bol spojený s konštrukciou oja. Tŕň, na ktorý sa ukladalo oko lafety bol umiestnený nad 

konštrukciou upevnenia oja. Iný druh pripojenia lafety ku kolesni využíval uloženie oka lafety 

do kolesne a jeho spojenie s ňou pomocou svorníka. Oba druhy spojenia dela s kolesňou 

umožňovali rýchlu prepravu na bojisko a dobrú manipulovateľnosť na ňom. K hornej časti 

kolesne bola pripojená debna  na uloženie príslušenstva k delu. Slúžila tiež ako sedadlo pre 

posádku dela, a tiež  na uloženie niektorých častí munície.    
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 29. Spojenie kolesne s lafetou  tŕňom. 

 

Kolesňu spojenú s delom ťahal na bojisko pár koní, v prípade presunu po ťažko 

prejazdnom teréne  aj viac párov koní.  Po príchode na miesto postavenia dela kolesňa sa od 

neho odpojila a ďalšiu manipuláciu s delom vykonávala jeho posádka. 

 

 

 

30. Poľné delo spojené s kolesňou. 
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Boli vyhotovené kolesne, ktoré spolu s delom prepravovala na bojisko a robila presuny 

po ňom len posádka dela. Presuny boli rýchle ale len s delami menšej hmotnosti. 

 

31. Ľahké poľné delo s kolesňou prepravované jeho posádkou. 

 

Pred prepravou ťažších diel sa hlaveň presunula do prepravných lôžok uloženia 

hlavňových čapov, ktoré sa nachádzali v zadnej časti stien lafety.  Tým sa ťažisko dela posunulo 

dozadu a pri presunoch po členitom teréne potom nezdvíhalo zadnú časť lafety ani kolesňu.   

 

 32. Uloženie delovej hlavne do prepravných lôžok hlavňových čapov počas jej presunu 

členitým terénom. 
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III.  KLASIFIKÁCIA  HISTORICKÝCH 

DELOSTRELECKÝCH   PALNÝCH  ZBRANÍ 

     

  

V našej ale aj zahraničnej právnej úprave nenájdeme definíciu delostreleckej 

historickej palnej zbrane. Taktiež právna úprava týchto zbraní týkajúca sa ich držby, 

používania, prenosu, prevozu atď. v našom právnom poriadku sa nenachádza. V praxi sa   pojem 

„delostrelecká historická palná zbraň“ často používa  na označenie  strelnej palnej zbrane  

majúcej  hlaveň uloženú buď priamo na zemi (bombardy), v lafete alebo v inom prostriedku, 

nabíja sa  ústim hlavne alebo sa prikladá k zadnej časti vložená nábojová komora, a to výlučne 

výmetnou náplňou ktorou je čierny strelný prach. Vo vojenských konfliktoch bola určená  na 

ničenie živej sily a objektov protivníka delostreleckými granátmi. Tým bola  kinetická energia 

na zasiahnutie a zničenie cieľa  udeľovaná expanzívnymi  výmetnými plynmi vzniknutými 

zhorením výmetnej náplne. Výroba týchto zbraní bola ukončená pred rokom 1890 (podobne 

akú majú právnu úpravu u nás  ručné historické palné zbrane).  Do obsahovej náplni tohto 

pojmu by sa mohli  vložiť ďalšie údaje podrobnejšie charakterizujúce tieto druhy palných 

zbraní, ako sú  spôsoby iniciácie výmetnej náplne, druhy požívaných  delostreleckých granátov 

a ostatných pomôcok potrebných pre nabitie a ošetrovanie zbrane, spôsob ich prevozu na miesto 

bojového nasadenia, ale aj používanie týchto zbraní jednotlivými druhmi vojsk (napr. pozemné, 

námorné, horské delostrelectvo). 

V historickom vývine delostreleckých historických palných zbraní (ďalej len 

delostrelecké zbrane) bolo vytvorených mnoho druhov zbraní. Dostávali rôzne pomenovania 

najčastejšie podľa ich vlastností. Tieto pomenovania neboli ustálené. Raz to boli názvy 

označujúce miesto ich výroby  „Salzburská húfnica“ „Edinburský mažiar“, inokedy  názvy 

vyjadrujúce náboženské cítenie  „Bombarda Sv. Jána z Jeruzalema“ a niekedy  názvy vzniknuté  

počas ich používania vo vojenských konfliktoch. K takýmto názvom patrili pomenovania  

zvierat ako sú sokol, baran, zmija, ale aj názvy vyjadrujúce prírodné  javy  akým je hrom – 

hromové delo, alebo fyzikálnych úkazov  švih – švihovka.  Na zdôraznenie  mohutnosti diel a 

niekedy aj ich neprekonateľnosti  dostávali delá názvy ako „Cárovo delo“, „Bombarda 

osmanského Mahomeda II.“,  či „Bombarda kráľa Heindricha VI.“ Neboli výnimkou ani názvy 

žien ako, „Bláznivá Margaréta“, „Katarína“ . 
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V súpise materiálu na Lietavskom hrade pochádzajúceho z roku 1627 sa uvádza, že na 

prednej bráne dolu na valoch boli 2 delá Kostkove, pod hodinami bolo jedno prudké delo z roku 

1520, pod valmi na prednej bráne bola jedna šmihovnica Franca Thurzu, nad Prényiho izbou 

boli  dve šmihovnice Franca Thurzu, nad kanižou tiež dve šmihovnice Franca Thurzu a pod 

krovom bola ešte jedna šmihovnia Franca Thurzu. Na prednej bráne  na bašte bol jeden mažiar. 

Na valoch stredného hradu bolo jedno hrubé delo, čo palatínovi Thurzovi poručil Krištof 

Thurzo. Na takzvanej dubovej bašte boli tri delá, ktoré nebohý pán Thurzo Imre v Brehu dal 

udelať.  V spise materiálu sa nachádza aj pomenovanie munície a jej častí, a to že v sklade bolo 

pušného prachu obyčajného 111 súdkov, tretého 1 súdok, drobného prachu do ručníc 1 cent, 

sanitry 1/2 centa, síry 2 súdky, smoly 4 súdky, železné gule k veľkému delu 511, gule k delu zo 

spišského zámku 304, železné gule k prudkému delu 120, kamenné, olovom obliate gule 226, 

gule do šmihovníc 3861, gule do hákovníc 14528, kamenné gule 501, orechové, hranaté železné 

gule 1300, zapaľujúce gule 5.  Takéto pomenovanie diel a munície, v ktorom prevládajú 

slovenské názvy, sa používalo nielen obrancami hradu ale aj medzi majiteľmi opevnení.   

Pokusy o klasifikáciu delostreleckých zbraní možno nájsť už v 16. storočí, čoho 

dokladom sú vtedajšie vojenské predpisy o delostreleckých zbraniach. V nich nachádzame také 

názvy ako sú nachtigal, scharfmetze, nothschlange, feldschlange, falkaune, Groß-Geschütz  

atď. Uvedené názvy sa menili aj dopĺňali, pretože k delostreleckým jednotkám boli zaraďované 

nové delostrelecké zbrane, ktoré ešte nemali ustálené názvy. 

Rozhodujúcim pre veliteľov delostreleckých jednotiek pre výber diel boli požiadavky 

vyplývajúce z konkrétnych bojových podmienok s ktorými je možné stretnúť sa na bojisku a 

to: druh ničeného cieľa a  jeho vzdialenosť. Pochopiteľne, že sa bralo do úvahy aj možnosť 

získania diel a munície pre očakávaný bojový konflikt, dispozícia záprahu a stav ciest po 

ktorých sa majú delá dopraviť na bojisko, úroveň výcviku posádok diel atď. Rozhodujúcim bol 

kaliber hlavní, pretože určoval druh delostreleckých granátov, ktoré mohli byť z dela vystrelené 

na zničenie cieľa. Brali sa do úvahy praktické skúsenosti z bojov a to, že granáty s väčším 

kalibrom spôsobovali na zasiahnutých objektoch väčšie deštrukčné účinky ako s menším 

kalibrom. Tiež sa bralo do úvahy, že delá s dlhšími hlavňami majú väčší dostrel a presnosť 

zásahu cieľa je pravdepodobnejšia ako u diel s  kratšími hlavňami. 

Skúmanie historických palných zbraní sa nezaobíde bez toho, aby nebola k dispozícii 

ich klasifikácia –  začlenenie zbraní a s nimi súvisiacich objektov do skupín podľa určitých 

vlastností. Klasifikácia okrem toho že odráža doposiaľ dosiahnutú  úroveň vedeckého skúmania 
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zbraní, súčasne ukazuje aj ďalšie smery a postupy vedeckým pracovníkom v ich ďalšej práci. 

Vychádzajúc z týchto požiadaviek javí sa najúčelnejšie usporiadať klasifikáciu delostreleckých 

zbraní poľa nasledovných ich vlastností: 

 

 

1) druh ničených objektov protivníka: 

- pozemné delostrelectvo 

- námorné delostrelectvo 

2) dĺžka hlavne: 

- Bombardy (1,5- 6 cal.) 

- Mažiare (1,5 – 4 cal.) 

- Tarasnice (5-10 cal.) 

- Húfnice (5-12 cal) 

- Kartuny (14-27 cal.) 

- Kolubriny (28-50 cal. 

3) kaliber 

- (do 50 mm) 

- (50 – 70 mm) 

- (70 – 80 mm) 

- (90 – 120 mm) 

- (120 – 150 mm) 

- (150  – 203 mm) 

- (203 – 210 mm) 

- (210 – 240 mm) 

- (250 a viac) 

4) účel použitia 

- poľné delá 

- delá na obranu pevností 

- obliehacie delá 

- delá pobrežnej obrany 
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- námorné delá   (karronady) 

5) systém nabíjania 

- delá nabíjané ústim hlavne 

- delá nabíjané vloženou nábojovou komorou 

6) počet hlavní 

- jednohlavňové dela 

- viachlavňové delá 

- delá s uloženými hlavňami v bloku 

7) tvar ústia hlavne 

- delá s kruhovým ústim 

- delá s obdĺžnikovým ústim 

- dela s oválnym ústim 

8) umiestnenie v bojovom nasadení 

- delá stacionárne 

- pohyblivé 

9) hmotnosť 

- ľahké dela 

- delá strednej hmotnosti 

- ťažké delá 

- delá mimoriadnej hmotnosti 

10) osobitné vlastnosti 

- petardy    

- salutné a signálne delostrelecké prostrieky 

- nastražené delá (proti vykrádačom hrobov) 

- delá s drevenou hlavňou 

- kuriozity 

             

Ďalšie delenie delostreleckých zbraní môže zohľadňovať dobu ich výroby a používania, 

systém zamierovania, spôsob fixácie hlavne počas výstrelu,  systém lafety a uloženie v nej 
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hlavne, ale aj spôsob jej výzdoby, spôsob iniciácie výmetnej náplne (tlejúcim luntom, 

kresadlovým zámkom, trecím zapaľovačom) atď.     

 

A.  Kaliber dela   

Dnes označovanie kalibru zbrane nie je problémom. Vyjadruje sa v dĺžkovej miere a to 

v milimetroch alebo anglických palcoch. Určitá miera napr. cal. 152 mm, ktorá je uvedená v 

názve:  „Samohybná kanónová húfnice 152 mm Dana“ a taktiež v názve: „152 mm húfnica 

vzor 18/47“   je len menovitým kalibrom. Tento rozmer by sme nenamerali ani medzi drážkami 

ani medzi poľami vývrtu hlavne a ani u delostreleckých granátov do uvedených druhov diel. 

Presné rozmery medzi drážkami a poľami vývrtu hlavne by sme našli v služobných predpisoch. 

Rovnako tak by sme tam našli aj presné rozmery nábojky delostreleckého granátu. 

V dobách používania delostreleckých zbraní, ktorým venujeme pozornosť, vznikali 

problémy pri určovaní  kalibru striel. Tento problém vznikol tým, že kaliber sa neuvádzal v  

dĺžkových mierach ako rozmer medzi stenami hlavne, ale sa vyjadroval jednotkami hmotnosti 

– anglickými librami (1 anglická libra = 0,54 kg). Libra predstavovala určitý priemer – kaliber 

hlavne. Nebolo určené či priemer gule (jej  kaliber) bude meraný dĺžkovými jednotkami u 

kamennej, železnej alebo olovenej gule. Ak by bol meraný u kamennej gule bol by rozmer väčší 

ako u gule železnej (oceľovej) a to v dôsledku rozdielnej mernej hmotnosti kameňa a železa. 

Skomplikovalo sa to ešte viac používaním dutých delostreleckých granátov napĺňaných 

čiernym strelným prachom, ktoré s plnými delostreleckými granátmi mali síce rovnaký priemer 

(kaliber),  avšak ich hmotnosť bola rôzna. V každej krajine kaliber vyjadrený v librách 

predstavoval iný rozmer vyjadrený v dĺžkovej miere. V praxi bolo rozhodujúce použitie 

delostreleckého granáta takého kalibru, ktorý sa vmestili do hlavne dela. Z tohto dôvodu sa 

začali používať drevené mierky  (drevená doska s otvormi vyjadrujúce kalibre - priemery 

granátov) a neskoršie kovové obrúčky na meranie kalibrov delostreleckých granátov. 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že nabitie delostreleckého granáta  do hlavne dela, ktorý 

má kaliber o niekoľko milimetrov menší ako je kaliber hlavne, nebude mať negatívny vplyv na 

presnosť zásahu cieľa. Usudzovalo sa tak preto, lebo hlavne diel nemali drážky ani polia a 

potom guľatý delostrelecký granát nebolo potrebné stabilizovať počas letu rotáciou. Streľbou 

sa vývrt hlavne opotrebovával – zväčšoval sa. Do takejto hlavne potom bolo možné vložiť 
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granát  aj s väčším kalibrom, avšak za predpokladu, že sa do vývrtu hlavne mohol hladko 

zasunúť. Problém však nastal vtedy, ak  sa vložil guľatý delostrelecký granát do ústia hlavne, 

ktorý mal väčší kaliber pri porovnaní s kalibrom v ďalšej časti vývrtu hlavne. Takýto granát  sa 

zasúval do hlavne údermi nabijaka až sa dosiahol prachovú komoru. Ak granát uviazol v 

polovici vývrtu hlavne a nebolo ho už možné zasunúť až na výmetnú náplň musel sa vybrať a 

takto predísť poškodeniu hlavne. Jeho  vybratie trvalo veľmi dlho a  bolo namáhavé.  Taktiež 

prax ukázala, že vystrelený granát s neprimerane menším kalibrom ako je kaliber hlavne,  pri 

prechode hlavňou kmitá, v dôsledku čoho je zásah cieľa nepresný.     

 V súčasnej dobe mnoho historikov pri prepočte kalibrov vyjadrených v librách na 

kalibre  vyjadrené v milimetroch používa prepočet uvádzaný nemeckými historikmi. Podľa 

tohto: 1 libra predstavuje kaliber 51 mm a ďalšie takto (pozn. v čitateli zlomku počet libier a v 

menovateli kaliber uvedený v milimetroch): 3/70, 4/80, 6/90, 12/120, 24/150,  68/203, 72/210, 

96/240. Pri určovaní kalibru anglických korronád bolo vychádzané z toho že kaliber 12 libier 

predstavuje 114,8 mm, 18 libier – 131 mm, 24 libier – 144,3 mm, 32 libier – 158,7 mm,  42 

libier – 173,7 mm a kaliber 68 libier – 204,5 mm. 

 

B.  Klasifikácia historických diel 

 

Najčastejším krytériom pre klasifikáciu historických  diel je ich klasifikácia podľa dĺžky 

hlavne. V tejto klasifikácii sa súčasne nachádza aj ich začlenenie podľa veľkosti kalibrov.  Pri 

posudzovaní použiteľnosti dela v bojovom konflikte dĺžka hlavne bola veľmi dôležitou 

vlastnosťou. Ovplyvňovala nielen dostrel diel, presnosť zásahu cieľa  ale aj jej spôsob presunu 

a umiestnenie na bojisku. 

Dĺžka hlavní sa vyjadrovala dvojakým spôsobom a to v dĺžkovej miere alebo 

násobkom jej kalibru. Pri jej určovaní druhým spôsobom musel byť známy jej kaliber v 

dĺžkovej miere. S dĺžkou hlavní súvisela aj  jej hmotnosť pri rovnakom kalibre, a tá bola 

rozhodujúca pri určovaní dopravného prostriedku na jej prepravu na bojisko a  pre 

manévrovateľnosť na ňom. 

Podľa dĺžky hlavne sa ustálilo delenie delostreleckých historických  palných zbraní do 

týchto skupín: bombardy, mažiare, húfnice, kartuny a kolubriny. 
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                  A                      B                     C                       D                     E 

33. Hlavne delostreleckých zbraní pozemného delostrelectva: A . Bombarda, B. Húfnica,  C. 

Kolubina,  D. Kartun,  E. Mažiar 

 

 

1. Bombardy 

 Doposiaľ získané poznatky z mapovania vojenskej histórie poukazujú na to, že 

delostrelectvo používajúce čierny strelný prach ako výmetnú náplň  na udelenie kinetickej 

energie strele v Európe začalo vznikať začiatkom 14. storočia. Preberali sa skúsenosti z jeho 

používania od armád pochádzajúcich z východu. K prvým delostreleckým zbraniam ktoré boli 

vyrobené podľa východných technológií patrili bombardy. Z nich boli vystreľované kamenné 

gule do vzdialenosti 200 až 600 metrov, ktorými sa ničili objekty protivníka (búrali mury 

pevností, mosty, ničili cesty atď.). V tomto období bombardy počas streľby bývali najčastejšie 

uložené v drevených rámoch položených na zemi. Manipulácia s nimi vzhľadom k ich vysokej 

hmotnosti bola namáhavá. V neskoršom období sa začali umiestňovať hlavne bombárd na 

drevené lôžka – lafety. Použitím lafety sa čas na zamierenie skrátil, avšak aj naďalej jej  

premiestňovanie po bojisku bolo namáhavé. K podstatnejším zmenám došlo umiestnením lafety 
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s hlavňou na kolesový podvozok zhotovený z dreva. Pri zamierení na cieľ sa pohyboval celý 

podvozok a s ním v lafete uložená hlaveň. 

 Pomenovanie týchto druhov palných zbraní pravdepodobne bude pochádzať od 

latinského slova  „bombus“, ktoré by sa mohlo pre tento účel preložiť ako „hromový zvuk“. 

Výstrel z bombardy skutočne bol sprevádzaný enormne silným zvukovým efektom, ktorý v 

dobe ich vzniku bolo možné prirovnať len k silným zvukovým efektom vytvárajúcich sa pri 

hrmení. Výmetná náplň pozostávajúca výlučne z čierneho strelného prachu mala hmotnosť 60 

– 100 kg. Strela vytesaná z kameňa bola 3 – 4 krát ťažšia. 

Charakteristickým znakom bombárd sú prachové komory na uloženie výmetnej náplne, 

majúce menší priemer ako je kaliber hlavne. Priemer prachovej komory u prvých bombárd v 

14. storočí bol 0,2 kalibru bombardy. U bomabard  vyrábaných v 15. storočí je už 0,4 kalibru 

hlavne. Tieto rozmery prachových komôr  umožňovali do nich umiestniť potrebnú hmotnosť 

výmetnej náplne. Vtedajší konštruktéri bombárd vychádzali z toho, že prachová komora majúca 

hrubšie steny lepšie dokáže znášať tlak expanzívnych  výmetných plynov ako keby  bola 

umiestnená v hlavni s tenšími stenami. Tiež predpokladali, že expanzívne  plyny sú lepšie 

usmernené takýmto tvarom nábojovej komory do stredu delostreleckého granáta. Dochádza k 

ich menšiemu úniku medzi delostreleckým granátom a stenami hlavne. 

 

34. Deštrukčné účinky bombárd na kamenných múroch pevnosti. 
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Nabitie bombardy bolo zložené z niekoľkých úkonov. K prvým patrilo odmeranie 

hmotnosti výmetnej náplne. Rozhodujúcimi faktormi bola hmotnosť kamennej gule, 

vzdialenosť streľby, kvalita čierneho strelného prachu a praktické skúsenosti získané z 

predchádzajúcej streľby. Výmetná náplň sa uložila do prachovej komory a utesnila sa konopím. 

Naň sa uložila drevená zátka (klátik) a zatĺkla sa kladivom. Tým bola výmetná náplň utesnená.  

Po nej nasledovalo vloženie kamennej gule do hlavne. Pred jej vložením sa meral jej kaliber. 

Pri viacerých meraniach nesmel byť väčší ako kaliber hlavne, pretože sa počítalo s tým, že ak 

by sa guľa v hlavni pri výstrele pootočila mohlo by dôjsť k jej trvalej deformácii.    

Komory nábojových komôr mali dno pologuľaté, ktoré umožňovalo lepšie ich 

vyčistenie.  Niektoré komory mali kónický tvar, zužujúci sa smerom ku dnu. Dĺžka hlavní 

bombárd vyrábaných v 14. storočí bola cca 1,5 až 2,5 kalibru hlavne. Postupne sa zvyšovala až 

do 6 aj viac kalibrov hlavne.   

 

 

35. Nákres bombardy uloženej  v upravenom lôžku na zemi a zaistenej  proti spätnému 
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pohybu sústavou hranolov a kolov zatlčených do zeme. 
 

 

 

Hlavne prvých delostreleckých palných  zbraní s veľkým kalibrom (bombardy)  boli 

počas výstrelu uložené priamo na zemi v upravenom lôžku. Neskoršie  sa ukladali do dreveného  

rámu – lôžka,  zhotoveného z drevených hranolov. Hlaveň k lôžku bola priviazaná povrazmi,  

aby sa lepšie tlmili spätné nárazy vznikajúce pri výstreloch. Za zadnou časťou lôžka boli koly 

zatlčené do zeme a ešte zasypané zemou. Mali tlmiť spätný náraz pri výstrele.   

Hlavne s menším kalibrom sa ukladali do lôžka, ktoré dostalo neskoršie pomenovanie 

lafeta. Lafeta nielenže tlmila spätný náraz hlavne vznikajúci pri výstrele, ale aj slúžila na jej 

namierenie hlavne na cieľ a to vo vertikálnej polohe (námer hlavne).  Táto časť dela bola 

uložená na pevnom podstavci alebo na pohyblivom podvozku. Pohyblivý  podvozok 

umožňoval jej presun po bojisku. 

Do kategórie bombárd patria aj tie druhy delostreleckých zbraní, ktorých dĺžka hlavní 

nebola dlhšia ako tri kalibre. Tie boli zhotovené kovaním železných tyčí za tepla poskladaných 

do obvodu ako u dreveného suda a po obvode spojené obručami. Aj tieto druhy bombárd si 

zachovali svoju charakteristickú vlastnosť a to, že kaliber prachovej komory bol niekoľkokrát 

menší ako kaliber hlavne. 

36. Bombarda vyhotovená kovaním železných tyčí spojených do obvodu obručami.  Hmotnosť 

8 ton, kaliber 800 mm, dĺžka cca 2,5 m. (Vystavovaná Heeregeschichtliches Museum, Vienna) 
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 Pôvodné tvary prachových komôr výrobcovia bombárd zachovali aj pri ich výrobe 

odlievaním v kokilách. Tieto druhy bombárd boli už umiestňované do lafiet. Lafety boli uložené 

na dvojkolesových podvozkoch, čím sa stali pohyblivejšími po bojisku. 

 

 

 

 

 

 

37. Bombarda Svätý Ján z Jeruzalema vyrobená odliatím v kokile. 

 

 Niektoré bombardy vyhotovené zo železných tyčí a po obvode spojené kovovými 

obručami mali dĺžku aj viac ako 5 kalibrov. To je dôkazom zručností majstrov a súčasne aj o 

veľmi dobrej technickej úrovni zariadení schopných na takúto prácu. 
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38. Bombarda ukovaná z oceľových pásov, ktorej priemer prachovej komory je 1/3 kalibru 

hlavne. 

 

  Osobitnú pozornosť si zasluhujú bombardy, ktorých prachová komora je s hlavňou 

spojená závitom.  Jej konštruktéri vychádzali z toho, že je výhodnejšie prepravovať každý diel 

bombardy osobitne ako celú bombardu a s veľkou hmotnosťou.  Príkladom takéhoto 

konštrukčného riešenia je  Bombarda osmanského sultána Mehmeda II. (1432-1481). Je 

zostavená z dvoch častí: hlavne (dĺžka 3150mm, kaliber 635mm) a prachovej komory (dĺžka 

2170mm, kaliber 248mm), s celkovou hmotnosť 18242 kg. 
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39. Nákres dvojdielnej bombardy spojenej do celku závitom. 

 

 

 

40. Bombarda Mehmeda II.  uložená v anglickom múzeu. 

 

Na rýchlejšiu prepravu bombárd na bojisko začali byť umiestňované na silné drevené 

podvozky ťahané konským poťahom zloženým s niekoľkých párov koní. Mnohé podvozky boli 

konštruované tak, že z bombárd na nich umiestnených mohlo byť strieľané bez dlhšej ich 

úpravy. Vtedy ich zadná časť musela byť v teréne upravená tak, aby odolala spätnému nárazu 

sprevádzajúceho výstrel. 

K bombardám veľkého kalibru patrí aj bombarda kráľa Heindricha VI. Bola ukovaná 

v roku 1430 z oceľových pásov,  kaliber hlavne 505 mm, priemer prachovej komory cca 1/3 

kalibru hlavne. Celková  dĺžka hlavne je  4110 mm. Bombarda bola určená na vystreľovanie 

kamenných granátov  o hmotnosti cca 150 kg. Jej mohutná dvojstenná lafeta je uložená na 

štvorkolesovom podvozku, na ktorom bola prepravovaná po cestách a po bojisku. 
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41. Bombarda kráľa Heindricha VI. 

 

Z hľadiska konštrukčného k významným bombardám patrí bombarda pomenovaná 

familiárnym menom „Bláznivá Margaréta“. Bola vyrobená v roku 1382. Jej kaliber je 559 

mm, dĺžka hlavne (bez prachovej komory) meria 2795 mm, celková dĺžka (dĺžka vývrtu hlavne 

spolu s dĺžkou prachovej komory)  meria 4332 mm. Hlaveň bombardy je zložená z dvoch 

vrstiev. Jednu vrstvu tvoria dlhé oceľové hranoly zložené do tvaru suda a druhú 41 obručí 

navlečených na prvú vrstvu po celej dĺžke bombardy. Oceľové hranoly a obruče sú medzi sebou 

skuté za tepla dohromady. Hmotnosť bombardy  je cca 16000 kg. Nabíjala sa kamennými 

granátmi o hmotnosti cca 320 kg. 

 

42. Bombarda „Bláznivá Margaréta“ nachádzajúca sa v múzeu v Gente (Belgicko). 
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Dôkaz o tom, že bombardy v 15. storočí boli vo výzbroji takmer každej vyspelej armády, 

poskytujú účtovné knihy a evidencie hnuteľného ako aj nehnuteľného  majetku panovníkov. 

Tam sa často uvádza nielen miesto výroby dela a jeho cena, ale aj jeho účasť v bojových 

konfliktoch. Takéto dôkazy  poskytujú  evidenčné knihy Maxmiliana I. z roku 1502. 

 

 

43. Nákres v arzenálnej knihe panovníka Maxmiliana I. okolo roku  1502 dokazujúci, 

že v jeho výzbroji sa nachádzali bombardy. 

 

Ruská bombarda známa pod menom „Cárovo delo“  (ruský Царь-пушка) bola 

vyrobená v roku 1586 z bronzu v moskovskej manfaktúre. Na jej výrobe sa podieľal vtedajší 

najlepší ruský delolejca  Adrej Čochporov. Má najväčší kaliber  (890 mm) z doposiaľ 

zachovaných historických bombárd. Jej hmotnosť je 39,31 ton a dĺžka 5,34 metra. K bombarde 

pôvodne vyrobené kamenné gule o hmotnosti cca 800 kg, ktoré sa nezachovali. Namiesto nich 

boli vyrobené v roku 1834 kovové gule o hmotnosti 1,97 ton. 
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Bombarda je bohato vyzdobená a to troma nápismi. Na pravej strane  je zobrazený 

Fjodor I. s korunou a žezlom sediaci na koni. Bombarda nikdy nebola použitá v bojoch a to ju 

pravdepodobne zachránilo pred zničením. V minulosti bola  vystavovaná v Moskve na 

viacerých miestach, až konečne jej bolo nájdené vhodné miesto. 

V roku 2001 bola vyrobená kópia bombardy pre ukrajinské mesto Deneck. V roku 2007 

bola vyrobená ďalšia kópia bombardy a to pre mesto Joškar-Ola. 

44. Ruská bombarda pomenovaná „Cárovo delo“ je vystavovaná v Moskve ako turistická 

atrakcia. 

 

 Preprava bombárd, obsluhy a ostatného náradia na bojisko bola veľmi náročná, ak 

zoberieme v úvahu  stav nie najlepšie udržiavaných  komunikácií. Preprava ťažkých nákladov, 

akými bol delostrelecký arzenál, si  vyžiadala veľa pomocných síl z miestneho obyvateľstva na 

úpravu brodov, ciest ale aj na  poskytovanie záprahov. Prvé bombardy pri preprave na bojisko 

boli uložené na prepravných vozoch. Ťahal ich záprah niekoľkých párov koní alebo volov. 

 Delostrelecký majster po príchode na bojisko dôsledne vyberal miesto uloženia 

bombardy do terénu. Za najvhodnejšie bolo považované vyvýšené miesto, z ktorého bol dobrý 

výhľad na bojisko, bolo v dostrelu bombardy a bolo možné z neho sledovať aj účinky streľby 

na zasiahnuté objekty. Miesto malo byť mimo dostrelu mechanických poprípade ručných 
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palných zbraní protivníka. Ak toto nebolo možné, po určení  miesta sa ešte pred uložením 

bombardy stavala drevená záštita, poprípade múr zo zeminy, ktoré chránili obsluhu bombardy 

pred zranením. Na odvrátenie  možných prepadov obsluhy bombardy vojakmi protivníka bola 

vyčlenená osobitná stráž.   

Určené miesto pre bombardu sa upravilo. Odstránili sa z neho nerovnosti a naň sa uložil 

úložný rám. K terénu sa pripevnil pomocou drevených kolov. Svojou polohou určoval budúci 

námer a odmer bombardy.  Podľa výsledkov streľby sa upravovala poloha bombardy (námer a 

odmer) a to pomocou najčastejšie drevených klinov vbíjaných pod úložný rám.  Osobitnú 

úpravu vyžadovalo uloženie zadnej časti bombardy v úložnom ráme, aby sa zamedzilo jej 

pohybu dozadu vplyvom spätného nárazu sprevádzajúceho výstrel. 

 

45. Bombarda prepravovaná na osobitnom prepravnom voze spolu so strelami. 

 

2. Mažiare   

 Skúsenosti z bojísk poukazovali na to, že je problematické zasiahnuť protivníka 

streľbou z delostreleckých zbraní s dlhými hlavňami, ktorý je skrytý za hradbami pevnosti alebo 
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za kopcami v členitom teréne.  Ak sa na streľbu použili húfnice s krátkymi hlavňami a tieto pri 

streľbe mali veľký námer (45°a viac) uhol dopadu striel bol strmší a protivník mohol byť 

zasiahnutý aj za hradbami alebo za inými prekážkami. Vojaci takejto streľbe začali hovoriť 

„streľba z neba“.  Potreba takýchto zbraní na bojiskách viedla konštruktérov k výrobe diel s 

krátkou hlavňou (1,5 až 3 cal.), ktoré mohli strieľať vrchnou skupinou uhlov (tj. viac ako 45°). 

Tieto delostrelecké zbrane dostali pomenovanie „mažiare“ a získali si veľmi rýchlo obľubu u 

veliteľov a najmä vojakov. Niektorí odborníci uvádzajú začatie ich výroby už v druhej polovici 

14. storočia. 

  Technológia ich výroby bola podobná technológii výroby bombárd vyhotovovaných z 

kovových tyči a obručí skúvaných za tepla dohromady. Tak to bolo z dôvodu, že hoci 

technológia odlievania železa bola známa, avšak nemohla byť použitá, pretože tavnú teplotu 

železa, ktorá je pri porovnaní s tavnou teplotou medi omnoho vyššia, bolo veľmi problematické 

u mnohých výrobcov dosiahnuť.   

 

 

 

      

46. Mažiare vyhotovené z kovových tyčí a obručí spojených dohromady kovaním. 

 

 Zdokonalenie technológie odlievania výrobkov zo železa, a to použitím nielen 

kvalitných palív ale aj dúchadiel, sa veľmi rýchlo prejavilo aj pri odlievaní hlavní mažiarov.  
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47. Mažiar s hlavňou uliatou zo železa uložený v drevenej okovanej lafete. 

 Z hľadiska umiestnenia  hlavňových čapov na hlavni  mažiarov sú známe ich dva druhy. 

Staršie mažiare mali hlavňové čapy uložené cca v hornej tretine výšky hlavne. Za modernejšie 

uloženie hlavňových čapov sa považovalo ich umiestnenie v dolnej časti mažiaru – na dne. 

  

 

 

48. Mažiare s horným uložením hlavňových čapov. 
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49. Mažiare s dolným umiestnením hlavňových čapov.   

 

Technológia výroby mažiarov už v 17. storočí dosiahla mimoriadne priaznivých 

výsledkov. Hoci tvar mažiarov ostával nezmenený ale k podstatným zmenám došlo v používaní 

lafiet. Drevené lafety, ktoré boli veľmi poruchové, boli nahradené kovovými lafetami.  Tie boli 

takmer nezničiteľné a ľahko sa udržiavali v prevádzky schopnom stave. 

 

50. Mažiare s kovovými lafetami. 

 

 Konštruktéri vojenských zbraní dospeli k tomu, že mažiare určené na pevné umiestnenie 

do miest predpokladaných útokov protivníka môžu byť vyhotovené ako jeden celok (hlaveň 

mažiaru s lafetou). A tak boli odliate mažiare ako jeden celok. U nich je pevne určený námer, 

odmer sa nastavoval otáčaním celého mažiaru do strán. Doposiaľ však nie sú k dispozícii 

poznatky o výhodách takýchto druhov mažiarov v bojových konfliktoch. 
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51. Odliatok mažiaru tvoriaci monoblok - celok hlavne s lafetou. 

 Mažiare s gigantickou hmotnosťou boli zaradené do armády Únie bojujúcej proti 

armáde Konfederácie v občianskej vojne trvajúcej v rokoch 1861 až 1865. 

  Mažiare „Diktátor“ M. 1861 mali mimoriadnu hrúbku stien. Vystreľovali trieštivo 

trhavé granáty (duté strely naplnené čiernym strelným prachom) kalibru 330 mm (13-inch).  Ich 

lafety boli vyrobené zo železných plátov medzi sebou spojenými skrutkami. To umožňovalo 

ľahšie prepravovať mažiar s oddelenou hlavňou a s rozobranou lafetou  na jej jednotlivé časti.    
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52. Batéria mažiarov „Diktátor“ M.1861 chránená zemným valom a stĺpmi pred paľbou 

protivníkovho delostrelectva. 

 

Granáty do mažiarov sa pripravovali priamo na bojisku. Vnútorný priestor guľatých 

granátov bol dutý.  Do neho sa nasypala plniacim otvorom odmeraná dávka čierneho strelného 

prachu. Do plniaceho otvoru sa vsunul zapaľovač. Ten inicioval čierny strelný prach v granáte 

buď ešte počas letu alebo po dopade na zem  (podľa časovania). Pri jeho výbuchu po dopade 

na zem vznikol kráter  o priemere cca 1,5 m. Vzniknuté črepiny dokázali usmrtiť živú silu do 

vzdialenosti cca 150 metrov. 

Mažiare na bojisko boli privážané po vybudovanej železničnej trati a potom ťahané 

koňmi na miesto určenia. Námer sa u nich nastavoval otáčaním ozubeného kolesa tyčou, ktoré 

zapadalo do hrebeňovej tyče nachádzajúcej sa na hlavni mažiaru. Odmer vykonávala obsluha 

ručne a to pohybom zadnej časti lafety do strán. 
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53. Doprava mažiaru „Diktátor“ M.1861 na bojisko po koľajniciach. 

 

Pri nabíjaní mažiaru najsamprv sa do hlavne vložila výmetná náplň a na ňu sa položila 

strela bez jej obalenia.  Pri nabíjaní sa používali kartuše obsahujúce presnú hmotnosť výmetnej 

náplne. Granáty do mažiarov neboli ukladané do kartuší ale priamo sa vkladali ústim do hlavne.  

Zapálenie výmetnej náplne sa u prvých mažiarov vykonávalo zapálením čierneho strelného 

prachu uloženého na panvičke. Tento zápal bol veľmi rýchlo vystriedaný perkusným 

pyrotechnickým zapaľovačom,  podobným u ostatných poľných diel.    
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54. Mažiar „Diktátor“ M. 1861 vyrobený Konfederáciou nasadený na bojisku vojny“ Sever 

proti Juhu“ 

 Zásah cieľa vyžadoval korigovanie streľby. Ak terén nedovoľoval priamo pozorovať 

dopad granátov  do priestorov rozmiestnenia jednotiek protivníka používal sa pozorovateľ. Ten 

sa nachádzal na  vyvýšenom mieste  z ktorého sledoval dopad granátov. Informácie o mieste 

ich dopadu podával dohovoreným spôsobom (najčastejšie zástavkami) veliteľovi batérie.  

Podľa jeho povelov sa upravoval námer a odmer pre časť alebo celú batériu mažiarov. K 

zaujímavostiam patrí tvrdenie niektorých odborníkov, ktorí uvádzajú používanie tzv. 

zástrelných striel, ktoré po dopade na zem dymili. Podľa dymu  sa korigovala paľba diel.   

  

3. Tarasnice 

 Tarasnice patria k delostreleckým zbraniam, ktorých kaliber sa pohybuje okolo 5 cm a 

ich dĺžka hlavní je od 8  až do 10 kalibrov.  Ich hlavne boli najčastejšie umiestňované na pevné 

jednoduché lafety, neskoršie na dvojkolesové podvozky. Na bojisko sa prevážali naložené na 

vozoch. V boji ich obsluhovali dvaja až štyria strelci. Používali sa takmer výlučne na ničenie 
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živých cieľov a to jednotným granátom, avšak častejšie granátmi s hromadným účinkom na 

vzdialenosť 30 až 80 metrov, hoci ich dostrel bol väčší až do 250 metrov. 

 

 

55. Tarasnica uložená v jednoduchej drevenej lafete. 

 

Najväčší rozkvet tarasnice zaznamenali v15. storočí. V 16. storočí boli nahradzované 

húfnicami s väčšími účinkami. Niektorí odborníci sa o nich vyjadrujú, že sú to pôvodne 

hákovnice, u ktorých došlo k zväčšeniu kalibru. Pretože bolo problematické strieľať z takýchto 

zbraní pri ich držaní v rukách hoci boli zaháknuté za oporu, umiestňovali sa do jednoduchých 

drevených  lafiet.   

56. Tarasnica so segmentovým námerom. 



71 
 

 

 Lafety tarasníc sa postupne zdokonaľovali tak, že bolo možné u nich nastavený námer 

hlavne počas výstrelu fixovať. K ďalšiemu zdokonaleniu ich došlo umiestňovaním hlavní s 

jednoduchými lafetami na dvojkolesový podvozok. Zväčšovaním kalibru ich hlavní prechádzali 

do kategórie delostreleckým palných zbraní – húfníc. 

 

 

4. Húfnice 

Húfnice patria k delostreleckým zbraniam určených k ničeniu predovšetkým živej sily 

protivníka a to na pomerne krátke vzdialenosti 50 až 80 metrov. K najdôležitejšej ich časti patrí 

hlaveň, ktorej dĺžka je v rozmedzí 5 – 12 kalibrov hlavne. U  prvých húfnic nepresahovala jeden 

meter. Jej kaliber bol od 60 až do 70 mm. Ten sa v priebehu niekoľkých desaťročí zväčšil. V 

bojových konfliktoch boli použité húfnice i s väčšou dĺžkou hlavní a kalibrom. Ukladali sa do 

veľmi jednoduchých drevených lafiet. Tvrdé drevo sa okresalo a v ňom sa urobilo lôžko pre 

uloženie hlavne. Železnými obručami sa hlaveň prikovala k lafete.  Takto vyrobenú lafetu 

prenášali po bojisku vojaci na nosítkach. Húfnica sa zamierovala na cieľ pohľadom na pozdĺžnu 

os hlavne. Hoci takéto zamierenie bolo nepresné, avšak to nebolo považované za chybu, pretože 

z húfnice sa vystreľovala hromadná náplň na krátke vzdialenosti (30 – 50  metrov), ktorá s 

veľkou pravdepodobnosťou zasiahla jednotky protivníka. 

    

 

57. Salzburská húfnica s hlavňou uloženou v jednoduchej lafete (kolíske). 
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Ukladaním hlavní húfnic do lafiet so segmentovým námerom došlo k určitému 

zlepšeniu zamierenia na cieľ a to hlavne v rýchlosti zamierenia a k fixovaniu nastaveného 

námeru. Segmentový námer bol využívaný aj u hradbových húfnic s pevnou lafetou. Tieto 

druhy húfnic boli ukladané do strieľní  pevností  na odvrátenie útokov protivníka. Spravidla 

mali dlhšie hlavne ako húfnice  používané na poľných bojiskách, pretože sa s nimi strieľalo do 

vzdialenejších cieľov. 

 

 

 

58. Hradbová húfnica umiestnená na nepojazdnej (stabilnej) lafete so segmentovým námerom. 

 

Meniace sa spôsoby vedenia boja si vyžiadali rýchle presunu delostreleckých zbraní do 

miest kde bolo potrebné úspešný postup protivníka zastaviť ako aj tam, kde bolo potrebné 

preraziť jeho obranu. To viedlo k ukladaniu delostreleckých zbraní na kolesové podvozky, ktoré 

zabezpečovali ich rýchle presuny.  K ním patrili aj húfnice.  Na začiatku takýchto zmien boli 

húfnice ukladané na jednoduché dvojkolesové podvozky, ktoré sa pôvodne používali na 

prepravu  munície po bojisku. 
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59. Poľná húfnica s uloženou lafetou na  dvojkolesovom podvozku . 

 

 Keď sa osvedčili primitívne podvozky na prevoz húfnic po bojisku, začali výrobcovia 

vylepšovať  ich technické vlastnosti,  podobne ako tomu bolo u ostatných diel.  Ich lafety už 

bolo možné pripojiť  ku kolesni a takto prevážať  húfnicu po dlhších cestách. 

  

60. Húfnica vyrobená v roku 1691. 

 

 Zamierenie hlavní húfnic na cieľ pohľadom po ich  myslenej pozdĺžnej osi  bolo 

nepresné. Niektorí výrobcovia húfnic sa snažili spôsob zamierenia vylepšiť. A tak podobne ako 

u diel, zažali vyrábať húfnice s muškou umiestnenou na hlavňovom prsteni  u ústia hlavne.    
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61. Poľná húfnica s jednoduchými mieridlom –  muškou na hlavňovom prstenci. 

 

5. Kartuny   

V 16. storočí dochádza k viac početnejšiemu používaniu palných zbraní vo vojenských 

konfliktoch ako v predchádzajúcich obdobiach. Narastá nielen počet ručných palných zbraní 

ale aj diel. Najväčšiemu ich využitiu dochádza pri búraní pevností v ktorých sa ukryl protivník. 

Ich dobýjanie trvalo dlhé mesiace a niekedy aj niekoľko rokov, a to najmä vtedy keď si 

obrancovia pevnosti zabezpečili dostatočné množstvo bojovníkov, zbraní a potravín. S 

nastupujúcimi modernejšími spôsobmi vedenia boja, ktoré postupne prechádzali od obliehania 

hradov na boje prebiehajúce na voľných priestranstvách,  sa začali vo väčšej miere uplatňovať 

delostrelecké zbrane s kratšími hlavňami a teda s menšou hmotnosťou, ako tomu bolo u diel 

používaných pri obliehaní pevností.  S ľahšími delami bolo možné rýchlejšie prechádzať cez 

úzke rokliny,  po hrboľatých cestách ako aj členitým terénom. Na ich presun nemusel byť 

použitý záprah  zložený s väčšieho počtu ťažných zvierat. Okrem uvedených výhod poskytovali 

ľahšie a kratšie delá aj možnosť ich rýchleho presunu po bojisku do miest predpokladaných 

útokov protivníka.   

Na postupne sa zdokonaľujúce taktiky vedenia boja,  kde delostrelecké zbrane začínajú 

zohrávať čoraz väčšiu úlohu, veľmi rýchlo  reagujú  konštruktéri a výrobcovia zbraní a to tým, 
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že vyrábajú  delá s kratšími hlavňami od 12 do 27 kalibrov. Ich hlavne sú  umiestňované na 

ľahké a pohyblivé podvozky –  lafety. Možno ich spojiť s ďalším podvozkom ťahanom 

záprahom - kolesňou,  v ktorom  sú  umiestnené delostrelecké náboje s odmeranými 

množstvami čierneho strelného prachu pre každý výstrel.  Tieto delá dostali spoločný názov 

kartuny.  Boli vyrábané v kalibroch od 100 do 230 mm.  V tejto skupine diel dochádza k ich 

ďalšiemu členeniu a to podľa veľkosti  kalibrov. Naši predkovia zanechali nám tieto názvy  na 

pomenovanie diel v uvedenej skupine s ich kalibrom: 

- kartun – oktáva                         cca 100 mm 

- polkartun                              110  -  120 mm 

- trojštvrťový kartun               130  -  170 mm 

- kartun                                    180  -  190 mm                                   

- dvojkartun.                            200  -  230 mm 

 

 

 

                           A                          B                           C                        D                       E 

62. Kartuny: A. Dvojkartun, B. Kartun, C. Trojštvrťový kartun, D. Polkartun, E. Kartun oktáva  
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5.1.  Kartun – oktáva 

Kartun – oktáva patrí do skupiny diel kartunov s najmenším kalibrom (cca 100 mm). 

Dĺžka hlavne nepresahuje 24 kalibrov hlavne. Hmotnosť hlavne cca 1000 kg. S týmto delom 

bolo možné dostreliť na vzdialenosť 600 metrov. Delo obsluhovala 6 členná posádka. Pri 

streľbe na vzdialenejšie ciele sa delo nabíjalo jednotným granátom a naopak, pri streľbe na 

blízke  ciele s hromadným účinkom. Krátka hlaveň umožňovala dobrú manévrovateľnosť dela 

a to najmä  pri rýchlych presunoch  na zadržanie postupujúceho protivníka, alebo tam kde sa 

ukázalo miesto vhodné na pretrhnutie línie jeho  jednotiek. Na presun dela po teréne stačil 

záprah dvoch koní.   

 

 

 

63. Hlaveň dela umiestnená v ľahkej lafete.   

 

              

5.2.  Polkartun 

 Polkartun je delo s kalibrom cca 120 mm, dĺžkou hlavne od 20 do 27 kalibrov. Hmotnosť 

hlavne sa pohybovala od 2200 do 3000 kg.  Bolo určené na vystreľovanie  plných  

delostreleckých granátov ako aj granátov s  hromadným účinkom  o hmotnosti cca 10 kg do 

vzdialenosť 600 metrov.  Jeho posádka bola zložená z 8 vojakov.  Presun dela po poľných 

cestách spolu s muníciou zabezpečoval konský záprah 4 koní. 
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64. Polkartun so zdobenou hlaveňou. 

 

5.3.  Trojštvrťový kartun 

Trojštvrťový kartun patril k delám, ktoré boli schopné vystreľovať plné granáty ako aj 

granáty s hromadným účinkom. Ich  kaliber bol cca 170 mm a dostrel  do 1600 metrov. Bolo 

možné s ním zasiahnuť cieľ vzdialený až 800 metrov. Ich  hlaveň mala hmotnosť 3000 až 4500 

kg. Delo obsluhovala 8 až 10 členná posádka. Na jeho presun v zložitých poľných podmienkach 

bol potrebný záprah až 6 koní. 

 

 

65. Masívnejšia lafeta trojštvrťového kartunu. 

 

5.4.  Kartun 

       Kartun patril k ťažším delám v tejto skupine diel. Jeho kaliber hlavne bol cca 190 mm a 

vystreľovali sa z nej plné granáty ako aj granáty s hromadným účinkom o hmotnosti 18 až 20 
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kg. Hlaveň dela mala hmotnosť 5000 kg. Delo bolo možné použiť nielen na ničenie živej sily 

protivníka ale aj na ničenie múrov pevnosti a to do vzdialenosti až 800 metrov. Jeho obsluha 

vyžadovala 10 až 12 vojakov. Na jeho premiestnenie na bojisko bol nutný záprah  6 koní.   

 

66. Mohutná lafeta kartunu. 

 

5.5.  Dvojkartun 

Dvojkartun bolo najťažším delom v tejto skupine. Jeho hlaveň mala hmotnosť cca 6000 

kg a kaliber 230 mm. Granáty  s hmotnosťou  cca 40 kg  boli schopné zasiahnuť cieľ až vo 

vzdialenosti cca 1000 metrov. Boli schopné  vážne narušiť steny hradieb, zdemolovať dočasné 

stavby protivníka a pri zásahu jeho  jednotky granátom s hromadným účinkom,  urobiť prielom 

v línii. Salva vystrelená z diel s treišivými granátmi dokázala zastaviť útočiacu jazdu.  Obsluha 

dela vyžadovala nielen fyzicky zdatných vojakov, ale početnejšiu posádku až 15 vojakov. 

Na prepravu dvojkartunov sa používal záprah aj šiestich koní a to podľa kvality ciest. 

Pri ich  preprave bolo častokrát potrebné spevňovať nielen cesty ale aj mosty. Za tým účelom 

delostrelci boli vybavení ženíjnym materiálom (sekery, krompáče, lopaty, sochory atď.) 
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67. Dvojkartun najmohutnejšie delo v skupine kartunov.   

Do skupiny kartunov  môžeme zaradiť aj delá používané delostreleckými jednotkami 

Únie v občianskej vojne „Sever proti Juhu“  v rokoch 1861 až 1865. Hromadnejšie používanie 

diel nastalo v druhej polovici občianskej vojny, kedy výrobcovia dokázali pokryť ich potrebu. 

Delá boli s úspechom používané vo viacerých vojnových konfliktoch. Dokázali nielen zastaviť 

postupujúcu armádu Konfederácie ale spôsobiť jej značné straty na živej sile. Obsluhy sa rýchlo 

naučili delá obsluhovať. Dokázali ich  presne zameriavať do miest výskytu  protivníka. Delá 

boli nabíjané ústim hlavne a to plnými delostreleckými granátmi avšak častejšie granátmi s 

hromadným účinkom naplnenými čiernym strelným prachom a  s časovým zapaľovačom. Tieto 

mali na zasiahnuté objekty trieštivé a trieštivotrahavé účinky. Fragmentáciu tiel granátov vtedy 

ešte ich výrobcovia nepoznali. Námer sa nastavoval námerovou skrutkou. Odmer pohybom do 

strán zadnej časti lafety umiestnenej na kolesách. 
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68. Dvojkartuny Únie používané v občianskej vojne „Sever proti Juhu“ s rôznym uložemním 

hlavne v lafete. 
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6. Kolubriny 

Pomenovanie týchto druhov delostreleckých zbraní je odvodené od francúzskeho slova 

„coulevre“, ktorému v slovenčine odpovedá slovo zmija.  Tiež sa môžeme stretnúť aj s 

pomenovaním „serpentin“, ktoré má podobný preklad. V Nemecku na pomenovanie uvedených 

zbraní sa používal názov „schlang“ (had).  Pravdepodobne uvedené názvy boli použité na 

pomenovanie diel s najdlhšími hlavňami, ktorých dĺžka hlavne merala cca 28 až 40 a ojedinele 

aj viac kalibrov. Patrili k veľmi starým delostreleckým zbraniam.  Dôkaz o tom podávajú  nielen 

zachovalé delostrelecké zbrane uvedeného druhu ale aj archívne záznamy. V jednom z nich je 

uvedené, že kolubriny  sa vyrábali v Norimbergu na začiatku 15. storočia. Z roku  1415 sa 

zachoval záznam o tom, že vyrobené kolubriny s kalibrom 64 mm boli privezené do 

Švajčiarska. 

Kolubriny mali kaliber od 50 do 200 mm. Avšak aj tato horná hranica bola prekonaná u 

niektorých diel využívaných na ničenie pevnosti a tiež u námorných diel používajúcich sa na 

veľkých vojenských plavidlách. Podľa veľkosti kalibru môžeme kolubriny rozdeliť do 

nasledovných skupín: 

- Falkonet                       50 –   70 mm 

- Falkon                          80 -  100 mm 

- Štvrťkolubrina            100 – 110 mm 

- Polkolubrina               120 – 130 mm 

- Kolubrina                   140 – 180 mm 

- Dvojkolubrina            180 -  200 mm a viac 
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             A                       B                    C                   D                  E                 F     

 

69. Kolubriny: A. Dvojkolubrina, B. Kolubrina, C. Polkolubrína, D. Štvrťkolubrina, E. Falkon, D. 

Falkonet. 

 

Zavedenie kolubrin do armád nebola náhoda. Praktickou streľbou ale aj 

experimentovaním za zistilo, že u diel s dlhými hlavňami sa dokonalejšie spaľuje výmetná 

náplň (čierny strelný prach) ako u diel s krátkymi hlavňami. O tom sa mnohí odborníci 

prakticky presvedčili zmeraním dĺžky dostrelu pri streľbe s rovnakou hmotnosťou 

delostreleckého granáta aj výmetnej náplne. V dlhšej hlavni po výstrele dochádza k dlhšie 

trvajúcej  turbulencii  výmetných plynov pokiaľ granát opustí ústie hlavne, pri porovnaní s 
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kratšou hlavňou. Dlhšie trvajúca turbulencia umožňuje dokonalejšie zmiešanie ešte 

nezreagovaných komponentov výmetnej náplni, čo sa prejaví na intenzívnejšom a 

dokonalejšom horení, a v  konečnom dôsledku na dĺžke dostrelu. Tento fyzikálny jav potvrdzujú 

aj výstrely z mažiarov s krátkymi hlavňami. 

Ak zoberieme do úvahy, že na začiatku 15. storočia sa používal  čierny strelný prach, 

ktorý nebol zrnený, čo spôsobovalo, že pri dlhšom prevoze na vozoch sa natriasal čím sa jeho 

komponenty, vzhľadom k ich rozdielnej mernej hmotnosti, od seba oddeľovali. Drevené uhlie 

s najnižšou mernou tiažou sa dostávalo do horných vrstiev a dusičnan draselný do dolných 

vrstiev. Takýto nehomogénny čierny strelný prach horel v hlavni nerovnomerne a najviac 

spôsoboval vznik viac ako 60%  nezhorených komponentov. Časť z nich sa usadila na stenách 

hlavne a väčšia ich časť bola vymetená  z hlavne do okolia. 

Dlhší  dostrel u kolubrin umožňoval ich  umiestniť ďalej od protivníka a tým sa  vyhnúť  

dostrelu jeho zbraní. Prax ukázala, že delá s dlhými hlavňami bolo možné presnejšie zamieriť 

na cieľ ako delá s kratšími hlavňami a  to sa veľmi pozitívne prejavovalo pri ničení živej sily 

protivníka ako aj jeho dôležitých objektov. Kolubriny pre ich uvedené vlastnosti sa často 

používali pri dobíjaní pevností,  kde bolo potrebné na úzkom úseku narušiť hradby. Ak sa to 

útočníkom podarilo, peším jednotkám sa otvorila cesta vstupu do pevnosti. 

Veliteľmi postupne zdokonaľovaná taktika vedenia delostreleckých útokov vyžadovala 

použitie diel s viacerými kalibrami. Delá väčších kalibrov boli ťažšie a náročnejšie na obsluhu. 

V členitom a rozmoknutom teréne bolo problematické rýchlo manévrovať s takýmito delami.  

Delá menších kalibrov, ktoré boli  ľahšie boli pohyblivejšie po bojisku a mohli rýchlo  zaujať 

vhodné miesto a z neho  paľbou ničiť dôležité objekty protivníka.  Musíme vziať do úvahy aj 

také situácie v ktorých delá väčších kalibrov s hromadným účinkom na protivníka pri presnej 

streľbe mohli priniesť víťazstvo. Praktické skúsenosti z bojov spolu s prichádzajúcimi  novými  

taktikami  vedenia boja si vyžiadali detailnejšie členenie delostreleckých zbraní. To platilo aj 

pre kolubriny. U nich každá skupina kalibrov dostala  osobitné pomenovanie, a tak sa vytvorili 

kolubriny s názvami:   falkonet, falkon, polkolubrina, kolubrina a dvojkolubrina. Ich názvy si 

rýchlo vojaci osvojili. 
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6.1.  Falkonet 

Názov tohto druhu diel najpravdepodobnejšie pochádza od francúzskeho názvu faucon 

– sokol jeho zdrobneniny fauconneau - sokolík.  Delá boli najsamprv zavedené do námorníctva 

a to už v  16. storočí. Boli najviac umiestňované na kormu lodí z kadiaľ mali najlepší výstrel 

na nepriateľské lode. Ich kaliber nebol väčší ako 70 mm.   Hmotnosť hlavní sa pohybovala od 

500 do 1000 kg a dĺžka v rozmedzí 35 až 45 kalibrov. Z falkonetov sa vystreľovali železné gule 

o hmotnosti cca 1,5 kg na vzdialenosť až 1000 metrov, ale v námorných bitkách sa používali aj 

na vystreľovanie hromadnej strely do námorníkov nachádzajúcich sa na približujúcej 

nepriateľskej lodi. 

70. Falkonet so stĺpovou lafetou umiestňovaný na kormu lodí. 

6.2.  Falkon 

Je označenie dela  s väčším kalibrom ako je kaliber falkonetu cca 80 – 100 mm. Dĺžka 

hlavne u neho meria   od 30 do 40 kalibrov a má hmotnosť 1200 až 2500 kg. Hlaveň sa ukladala 

do  lafety pripevnenej k dvojkolesovému podvozku. Na jej prevoz po rovnom teréne stačil jeden 

pár koní, avšak v členitom teréne sa zvýšil dvoj až trojnásobok.  Z falkonu sa vystreľovali 

oceľové plné delostrelecké granáty o hmotnosti 4 až 6 kg na vzdialenosť cca 1000  metrov.   
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71. Falkony s kalibrom 90 mm. 

 

6.3.  Štvrťkolubrina   

  Týmto názvom sa pomenovali delostrelecké zbrane s kalibrom cca 100 - 110 mm a 

dĺžkou hlavne 28 až 40 kalibrov. Boli určené na streľbu do živej sily protivníka, ale s plnými 

delostreleckými granátmi aj na ničenie niektorých častí obranných stavieb protivníka. S 

úspechom sa používali na rozbitie dverí  vedúcich do pevností, ktoré nebolo možné prekonať 

vojakmi pre silný odpor obrancov. V takýchto prípadoch opakované výstrely zo štvrťkolubrin 

vzdialených z dostrelu šípov lukov a  kuší dokázali ich rozbiť v krátkom čase.      

   

72. Štvrťklolubrina so zaujímavou výzdobou hlavne pri jej ústi. 
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6.4.   Polkolubrina   

Polkolubriny boli delostrelecké zbrane používajúce sa nielen na ničenie živej sily 

protivníka ale aj na ničenie jeho obranných múrov pevností. Kaliber 120 -  130 mm o hmotnosti 

5 až 7 kg plných delostreleckých granátov s dostrelom 1600 metrov umožňoval ničiť živú silu 

protivníka  už pri jej zoraďovaní na bojisko ako aj počas jej pochodu.  Tiež umožňoval ničiť 

delostrelecké jednotky protivníka počas boja a to pomerne presnou paľbou. 

Polkolubriny patrili k obľúbeným zbraniam veliteľov pre ich presnú streľbu, dali sa 

rýchle premiestňovať po bojisku. Dôkazom toho je ich výroba z ocele ešte v polovici 19. 

storočia. Niektorí výrobcovia ich konštrukciu zdokonalili a to tým, že zadnú časť bolo možné 

od hlavne odskrutkovať. Tak sa to robilo vtedy, keď bolo potrebné hlaveň dokonale vyčistiť a 

jej technické vlastnosti skontrolovať. 

 

73. Polkolubrina. 

6.5.  Kolubrina 

 Kolubrina (tiež používané pomenovanie veža) našla veľmi vhodné využitie pri búraní 

obranných stavieb protivníka, a to pre jej presnosť ako aj dostatočnú prieraznosť múrov 

železnými jednotnými granátmi. Jej kaliber bol v rozsahu 140 až 180 mm,  dĺžka hlavne cca 35 
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kalibrov a dostrel 2000 metrov. Strieľali sa z nej plné granáty a to do murovaných objektov ako 

aj delostrelecké granáty s časovanou ich deštrukciou najmä pri ničení živej sily protivníka. 

Vyššia hmotnosť hlavne vyžadovala pevnejšiu lafetu a podvozok, taktiež aj záprah niekoľkých 

párov koní (8 – 10)  pri jej prevoze na bojisko a taktiež pri premiestňovaní z jedného do druhého 

palebného postavenia.     

 

 

 Honosne vyzdobené hlavne kolubrín vyhotovené odliatím zo zliatin medi. 

 

 

 

6.6.  Dvojkolubrina 

Patrí k najťažším delám v uvedenej kategórii diel používaných koncom 16. storočia. 

Nahradila doposiaľ používané bombardy pri ničení obranných pevnosti. Jej dostrel bol veľký 

cca 2000 metrov. Takýto dostrel nemali ostatné delostrelecké zbrane,  čo bolo výhodou pre  
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obsluhu dvojkolubriny, že nemusela robiť úkryt pred účinkami nepriateľských delostreleckých 

granátov.   Kaliber dvojkolubriny sa najčastejšie pohyboval v rozsahu  180 – 200 mm. Dĺžka 

hlavne bola úctyhodná cca 35 kalibrov. Na bojisko ju ťahalo 8 až 10 koní. Obsluhovalo ju 15 

až 20 delostrelcov. 

Dvojkolubriny našli veľmi vhodné využitie pri obrane pevností, prístavov a miest. 

Dokázali pomerne presnou streľbou ničiť utáborené jednotky  protivníka, jeho delostrelectvo a 

ostatné ním vybudované objekty. Patrili k najpresnejším delostreleckým zbraniam používaných 

pri ničení nepriateľských lodí snažiacich sa o vylodenie vojenských jednotiek. Patrili aj medzi 

najdrahšie zbrane. Potom ako prestali ich obsluhovať na bojisku výrobcovia a začali ich 

obsluhovať vojenské posádky, velitelia ich výberu venovali mimoriadnu pozornosť. 

 

 

 

75. Dvojkolubrina umiestnená v stenovej lafete. 
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C.  Delostrelecké zbrane pozemného a  námorného 

delostrelectva 

 Uvedená klasifikácia delostreleckých zbraní zaraďuje ich do skupín podľa druhu 

ničených objektov protivníka ako aj podľa miesta ich využitia a tiež podľa osobitnej taktiky 

vedenia boja. Okrem toho určuje vlastnosti delostreleckých zbraní, ktoré týmto požiadavkám 

majú  vyhovovať a  organizáciu delostreleckých  jednotiek, určených na obsluhu uvedených 

druhov delostreleckých zbraní.   

  

 

1. Delostrelecké zbrane pozemného delostrelectva 

K pozemnému delostrelectvu patrili delostrelecké zbrane, používajúce sa v bojových 

konfliktoch na súši, na rozdiel od námorného delostrelectva, ktoré ich malo umiestnené na 

plavidlách. 

 Delostrelecké zbrane pozemného delostrelectva majú dlhšiu históriu ako delostrelecké 

zbrane námorného delostrelectva. Dôkazom toho sú bombardy, ktoré boli zavedené do 

pozemného vojska omnoho skôr než sa začali na lode umiestňovať delostrelecké zbrane. Práve  

bombardy dokázali svoje vlastnosti na bojiskách pri ničení pevností protivníka, ktoré sa 

nepodarilo prekonať mechanickými zbraňami. S meniacimi sa taktikami vedenia boja sa 

ukázala veľmi pomalá ich manévrovateľnosť po bojisku. Výstrel z nich bol náročný na 

prípravu. Skúsená obsluha dokázala vystreliť len trikrát za deň.  K zlepšeniu situácie pri 

využívaní delostreleckých zbraní v boji došlo umiestňovaním hlavní s lafetami na podvozky. 

Pomocou nich sa mohli delostrelecké zbrane rýchlo presunovať po bojisku do miest kde bolo 

potrebné potlačiť rýchle postupy  vojsk protivníka, alebo vykonať prielom v jeho obrane. 

U pozemného delostrelectva sa používali bombardy, húfnice, kolubriny, kartuny a 

mažiare. Na poľných bojiskách nachádzali väčšie využitie húfnice, kartuny a mažiare, teda 

zbrane s kratšími hlavňami pri ich porovnaní s kolubrinami.   

Veľa pozornosti sa venovalo zdokonaľovaniu účinnosti paľby z diel.  Na bojiskách v 

poli sa začali viac uplatňovať delostrelecké zbrane s kratšími hlavňami a s menšou hmotnosťou, 

čo zabezpečovalo ich lepšiu nanévrovateľnosť.  Jednotné granáty  stále viac zaostávali za 



90 
 

potrebami intenzívnejšieho ničenia síl protivníka. Ich upotrebiteľnosť pri ničení múrov pevností 

neustále klesala a to skvalitnením fortifikačných stavieb, ale najmä presunom bojov z hradov a 

pevností na bojiská v poli. Rozptýlenosť protivníkových jednotiek po bojisku vyžadovalo  

nielen nasadenia do boja väčšieho počtu delostreleckých zbraní a ich rýchlu manévrovateľnosť 

po bojisku, ale aj použitie delostreleckých granátov s hromadnými účinkami (trieštivým a 

trhavým účinkom).     

Na ničenie jednotiek protivníka nachádzajúceho sa za prírodnými prekážkami alebo 

vybudovanými ochrannými stavbami začali sa používať mažiare. Ich granáty spočiatku boli 

vyhotovené z kameňa, potom uliate z kovu a neskoršie s dutým priestorom pre umiestnenie 

trhaviny. Takéto granáty ničili zasiahnuté objekty nielen črepinami ale aj nárazovou vlnou. Z 

histórie používania mažiarov na ničenie objektov protivníka sú známe prípady ukladania do 

červena rozpálených jednotných kovových granátov  do ich hlavní. Počítalo sa s tým, že ak 

takéto granáty dopadnú  do prostredia v ktorom sa nachádzajú zápalné predmety, tak ich zapália. 

Pri ich nabíjaní do mažiaru, aby nedošlo k nepredpokladanému výstrelu do hlavne na výmetná 

náplň bola uložená dostatočne hrubá vrstva hliny. Tá mala izolovať rozžeravený granát od 

výmetnej náplne. Po jeho  vložení do hlavne nasledovalo  ihneď zapálenie výmetnej náplne. 

Kadencia delostreleckých zbraní sa podstatne zvýšila a to používaním kartuší – vreciek 

vyhotovených z utkaného ľanu alebo konope. V kartušiach sa nachádzali odmerané množstvá 

výmetnej náplne. Takže obsluha dela nemusela každú náplň merať osobitne. V iných kartušiach 

bola uložená hromadná náplň  (kovové guľôčky). Takéto dve kartuše sa postupne vložili do 

hlavne. Neskoršie už v jednej kartuši sa nachádzala výmetná náplň spolu s jednotnou granátom 

alebo s granátom s  hromadným účinkom. Zasunutím kartuše cez ústie hlavne do prachovej 

komory delo už bolo nabité. 

   

2. Delostrelecké zbrane námorného delostrelectva 

Úlohou námorného delostrelectva bolo ničenie plavidiel protivníka a jeho objektov 

nachádzajúcich sa na riekach,  moriach a pri jeho brehoch, ktoré boli v dostrele delostreleckých 

palných zbraní.  Okrem tejto úlohy bolo používané aj na blokádu nepriateľských prístavov, aby 

zamedzilo vyplávaniu nepriateľských plavidiel. Niet pochýb o tom, že úlohou námorného 

delostrelectva bolo aj prevážanie vojakov,  zbraní a ostatného vojenského  arzenálu do miest 

bojových konfliktov,  ale aj prepadávanie a zajímanie obchodných a iných lodí protivníka. 
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 Potom ako sa ukázali bojové vlastnosti delostreleckých palných zbraní na bojisku pri 

ničení objektov protivníka, začali konštruktéri lodí robiť pokusy o ich najvhodnejšom 

umiestnení na plavidlá. Na začiatku sa umiestňovali na plavidlá len ľahké delá patriace do 

skupiny kartunov a to na stĺpové lafety ktorých bolo na lodi niekoľko. Podľa potreby sa na ne 

ukladali hlavne diel. S takýmito delami bolo možné strieľať v okruhu 360°. Boli nabíjané 

plnými granátmi, ktorými mali väčšinou ničiť sťažne lodí, pretože ich kinetická energia 

nepostačovala na prebitie bokov lodí. Delá vyrobené zo zliatin železa podliehali rýchlej korózií 

v dôsledku pôsobenia slanej morskej vody. Konštruktéri zbraní rýchlo reagovali aj na tento 

problém a začali vyrábať hlavne diel z bronzu.   

Na zrýchlenie kadencie sa začali používať delá s vloženými nábojovými komorami – 

komorové delá. Vložená nábojová komora sa nabila mimo delovej hlavne a to najsamprv 

vložením do nej výmetnej náplne,  tesnenia a nakoniec sa uložil delostrelecký granát.  Takýchto 

vložených nábojových komôr malo každé delo niekoľko. Na pripojenie vloženej nábojovej 

komory k zadnej časti hlavne sa používalo niekoľko systémov. Urobili základ pre nastávajúcu 

výrobu diel nabíjaných zozadu jednotným alebo deleným delostreleckým granátom.    

                                        A                                                                               B 

76. Dela zo skupiny kartunov umiestňované na palubách lodí v stĺpových lafetách: A. Bronzová 

delová hlaveň nabíjaná ústim hlavne, B. Hlaveň s vloženou nábojovou komorou.   

 

 Vojnové lode s väčším ponorom umožňovali na palubu inštalovať delá s väčším 

kalibrom, ktoré už boli schopné ničiť nepriateľské lode prerazením ich bokov ako aj prednej 

alebo zadnej časti a tým ich vyradiť z ďalšej plavby. Taktiež boli schopné ničiť stožiare lode a 

zariadenia nachádzajúce sa na vrchnej palube. Pri streľbe granátmi s hromadným účinkom boli 

schopné zastaviť útok nepriateľských vojakov, pokúšajúcich sa  dostať na palubu lode a potom 
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vyradiť z boja jej posádku. Zápalné granáty  nachádzali využitie nielen pri útokoch na 

nepriateľské plavidlá ale aj na objekty nachádzajúce sa na súši. 

 Delá umiestňované na palubách lodí mali niektoré osobitosti pri ich porovnaní s delami 

používanými v pozemných bojoch. Predovšetkým to bola dĺžka hlavne, ktorá musela dovoliť  

delo pri nabíjaní vtiahnuť do vnútra lode. Ďalej to bol systém uloženia hlavne na pohyblivú 

lafetu s kolesami.  Kolesá lafiet boli dlho drevené jednoduchej konštrukcie, nevhodné na 

prepravu diel po cestných komunikáciách, avšak postačovali na pohyb dela po palube lode. 

Pohyb s delom pri jeho vťahovaní a vysúvaní z paluby lode musel byť rýchly. Aby to mohla 

posádka  s ťažkým delom zvládnuť,  boli pripojené k lafete dela povrazy s kladkami. 

Pomocou nich posádka dokázala pohybovať s delom aj väčšej hmotnosti. Z tohto dôvodu 

námorné delá majú na bokoch lafiet umiestnené kovové oká pre pripevnenie povrazov. Delá 

počas plavby boli ukotvené povrazmi k bokom lode a niekedy aj k palube, aby takýmto 

spôsobom sa zabránilo ich pohybu po palube lode v prípadoch vlnobitia. Ukotvenie sa 

využívalo aj na tlmenie spätného nárazu vznikajúceho pri výstrele. Hlavňové čapy na hlavni u 

námorných diel boli viac posunuté k ústiu hlavne ako u diel pozemného delostrelectva a to z 

toho dôvodu, aby pri vlnobití hlaveň svojou hmotnosťou si udržala nastavený námer a 

neposkakovala v lafete. 

 

77. Námorné delo umiestňované na palubách lodí. 

 

 Nastavenie námeru hlavne bolo pomerne rýchle a to spočiatku pomocou dreveného 

klina vkladaného pod zadnú časť hlavne a neskoršie použitím námerovej skrutky. 
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78. Námorné delo s nastavovaním námeru hlavne námerovou skrutkou.   

 

 U diel umiestnených na dolných palubách, hoci sa u nich používalo otočné koleso na 

zadnej časti lafety,  nastavenie odmeru bolo obmedzené a to rozmermi okien, z ktorých boli 

hlavne vysúvané počas streľby.  Okamžik výstrelu sa musel korigovať podľa  polohy cieľa a 

polohy lode. Posádka musela reagovať pri nastavovaní námeru a odmeru hlavne na neustále sa 

meniacu polohu lode a taktiež na meniacu sa polohu cieľa.  Tiež musela zobrať v úvahu dobu 

od priloženia luntovnice k zápalnému kanáliku až po vznietenie výmetovej náplne. Presná 

streľba  z námorných diel vyžadovala dokonale vycvičenú posádku dela. 

 Po výstrele z dela v hlavni často ostávali tlejúce zbytky výmetnej náplne. Tie pri 

vkladaní novej výmetnej náplne do ústia hlavne mohli ju predčasne zapáliť a zraniť obsluhu. 

Posádka  dela musela ihneď po vtiahnutí dela do vnútra lode hlaveň vytrieť mokrým vyterákom 

a takto uhasiť v nej tlejúce zbytky. Za tým účelom pri každom dele bola drevená kaďa s vodou 

a v nej namočený vyterák a zväzok povrazov s roztrepanými koncami. Ten sa použil pri 

zahasení tlejúcich zbytkov vo vývrte hlavne.  Pri vťahovaní dela do vnútra lode bolo 

nebezpečenstvo  vypadnutia z hlavne tlejúcich splodín na palubu lode, ktorú mohli zapáliť a 

osobitne vtedy ak na nej bol rozsypaný čierny strelný prach.   Aby k tomu nedošlo, paluba lode 

okolo dela musela byť vždy mokrá. 
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  79. Posádka dela pri paľbe na protivníka. 

 

 V druhej polovici 18. storočia boli do anglického vojnového námorníctva zaradené delá 

s názvom „karronady“, ktoré vzbudzovali rešpekt u všetkých štátov vlastniacich vojenské 

námorné lode. Tieto delá prispeli na udržanie postavenia Anglie ako svetovej námornej veľmoci 

a z tohto dôvodu je im venovaná aj naša pozornosť. 

Návrh na ich zavedenie do vojenského námorníctva podal generál Robert Melville. Výroba diel 

začala v roku 1778 v železiarňach Carron (podľa nich dostali delá aj pomenovanie) 

nachádzajúcich  sa v škótskom meste Falkirk. Mali hladkú hlaveň s kalibrom od 131 do 158,7 

mm (od 18 až do 32 libier) , ojedinele až do 204,5 mm (68 libier). Krátka hlaveň  umožňovala 

po výstrele rýchle vtiahnutie dela k stredu paluby lode, znovunabitie a vysunutie k boku lode, 

čo sa prejavilo na vyššej kadencii. Výberu materiálu a technológii výroby hlavní  sa venovala 
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osobitná pozornosť, preto mohli mať tenšie steny pri zachovaní ich dostatočnej pevnosti. 

Prachová komora  mala menší priemer ako bol kaliber hlavne. Od takýchto hlavní sa očakával 

menší únik výmetných plynov medzi stenami hlavne a granátom a tým aj dosiahnutie väčšieho 

dostrelu.  Pri porovnaní s kolubrínami ich dostrel bol kratší  (cca 300-400 m). Preto sa používali 

ako sekundárne zbrane pri útokoch na  nepriateľké lode, plávajúce na hranici ich dostrelu. 

Vystrelený granát ak zasiahol loď spôsobil na nej katastrofálne následky. 

 

 

80. Korronady zaradené do anglického vojenského námorníctva v druhej polovici 18. storočia. 

 

 

3. Delostrelecké zbrane pobrežného delostrelectva 

Konflikty vznikajúce medzi štátnymi útvarmi neriešili sa len ozbrojenými útokmi na 

súši ale aj na moriach a riekach. Platilo pravidlo, že za dobyté územie sa považuje len také 

územie, ktoré je obsadené vlastnými vojskami. Na jeho dobytie a obsadenie sa prepravovali 

vojaci nielen po súši ale aj po mori a riekach. Ak tomu chcel obranca obsadzovaného územia 

zabrániť tak musel organizovať protiútoky na miestach kde sa prepravovaní vojaci protivníka 

práve nachádzali. Ak nemohol úspešne protiútok vykonať na mori musel sa pripravil na jeho 

odrazenie už pri vyloďovaní nepriateľských vojakov a vojenského arzenálu na brehy. Takéto 

miesto na vykonanie protiútoku bolo najvhodnejšie pre obrancu. Často sa stávalo, že naložené 

lode nemohli celkom priplávať k brehom pre nízku hladinu vody a tak museli vojaci použiť 

buď menšie plavidlá na priplávanie k brehom alebo pešo sa prebrodiť na brehy. Dobre 
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organizovanou pobrežnou delostreleckou obranou sa v mnohých prípadoch zabránilo 

nepriateľovi vylodeniu. Nepriateľské lode, ktoré sa pripravovali na vylodenie boli vhodným 

terčom pre delostrelecké zbrane pobrežného delostrelectva a rovnako tak vojaci postupujúci 

smerom k brehom. Ak mala byť paľba z delostreleckých zbraní úspešná musela byť presná a s 

veľkou kadenciou.        

Ochranu pobreží zabezpečovali delá určené na pobrežnú obranu.  Boli umiestňované 

blízko brehov pokiaľ možno na vyvýšených miestach, na obranných múroch námorných 

pevností, v zátokách kde sa predpokladalo kotvenie nepriateľských lodí ale aj pri vodných 

tokoch, z ktorých protivník hodlal nabrať zásoby pitnej vody alebo produkty potravy. 

 

       81. Delá využívané pobrežným delostrelectvom umiestnené na kolesách.   

 

Mnohí historici sa prikláňajú k tomu, že do pobrežného delostrelectva boli zaraďované 

takmer všetky druhy delostreleckých zbraní, ktoré ostali na pevnine. Nebolo tak tomu vždy. 

Záviselo to od autority velenia pobrežnému delostrelectvu a pochopiteľne aj od jeho 

materiálneho zabezpečenia a to počnúc delovým arzenálom a končiac vycvičenou posádkou. 

Aj u týchto delostreleckých zbraní nájdeme ich charakteristické vlastnosti, ktoré nachádzali 

využitie pri odrazení útokov protivníka snažiaceho sa vylodiť. Podľa dĺžky hlavne do pobrežnej 

obrany boli zaraďované rovnako tak kartuny ako aj kolubriny. Práve kolubriny nachádzali 

využitie pre ich dlhší dostrel a pre presnejšiu streľbu na väčšie vzdialenosti. K ich 
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charakteristickým vlastnostiam patrilo aj to, že  ich lafety boli umiestnené  na začiatku na 

drevené a neskoršie na kovové kolesá. 

 

 

82. Delá pobrežného námorníctva s kovovými lafetami umiestnené na kovových kolesách. 

 

Námer hlavne sa nastavoval pomocou námerového klina, ktorý sa vkladal medzi  zadnú 

časť hlavne a priečku lafety. Neskoršie ho vystriedala námerová skrutka. Taktiež vývojom 

prešlo aj nastavovanie odmeru a to od tradičného posúvania do strán zadnej časti lafety dela 

železnými tyčami alebo drevenými kolami až po jej umiestnenie na koleso. Takýmto spôsobom 

došlo k urýchleniu zmeny odmeru hlavne a to podľa pohybujúceho sa cieľa. 
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83. Delo pobrežného námorníctva s kovovou lafetou umiestnenou na kolesách 

urýchľujúcich nastavenie odmeru hlavne. 

 

Kaliber hlavní u námorných diel bol väčší ako u diel pozemného delostrelectva. Z toho 

vyplýva aj väčšia hmotnosť delostreleckých zbraní. 

Obrancovia pred očakávaným útokom vyhotovili viacero druhov prekážok, ktoré 

zabraňovali priplávať protivníkovi k brehom, a ak protivník v nich uviazol boli vhodným 

terčom pre ich delostrelecké zbrane. To však predpokladalo, aby sa protivník o nich nedozvedel. 

Na mori obrancovia hliadkovali, aby včas zistili príchod protivníka a pripravili sa na jeho 

odrazenie. K tomu používali rýchle plavidlá. Zistenie nepriateľských plavidiel signalizovali 

dohovorenými signálmi (výstrelom z dela, dymom, zástavkami atď.)   

 

4. Salutné a signálne delostrelecké prostriedky 

 

 Do tejto kategórie delostreleckých zbraní patria prostriedky ktoré neboli určené na 

likvidáciu živej sily protivníka alebo jeho obranných poprípade útočných prostriedkov, ale 

slúžili na  odovzdávanie  dohovorených signálov na diaľku. Okrem toho slúžili  aj ako 

prostriedky na vytvorenie zvukových a svetelných efektov, ktoré tvorili súčasť osláv 

významných udalostí. K takýmto prostriedkom patrili  salutné a signálne mažiare. Ich 

charakteristickou vlastnosťou je, že ich konštrukcia je prispôsobená na výstrel bez 

delostreleckého granáta. Zápalný kanálik majú spojený s panvičkou, ktorej dĺžka umožňuje pri 

horení do nej vloženého čierneho strelného prachu vzdialiť sa obsluhe od mažiara na niekoľko 

metrov.   

 Mažiare sa nabíjali čiernym strelným prachom. Na vložený strelný prach do hlavne 

mažiara sa vložila zátka. Používal drevený okrúhly klátik, konope alebo látky vyhotovené z nej, 

poprípade piliny alebo hobliny. 

            Väčšina mažiarov má konštrukciu bez lafety. Takéto mažiare sa ukladajú priamo  dnom 

na zem. U modernejších mažiarov je sklon hlavne cca 45°.     
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                                    A                                                B                                            C 

84. A. Salutný (oslavný) mažiar s drevenou lafetou. B. Salutný mažiar bez lafety. C. Signálny 

mažiar. 
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IV.  DELOSTRELECKÁ  MUNÍCIA 

 

 Základnými komponentmi munície delostreleckých historických palných zbraní je 

výmetná náplň a delostrelecký granát. Výlučnou výmetnou náplňou delostreleckých 

historických palných zbraní bol čierny strelný prach v rôznych jeho obmenách. Delostrelecký 

granát bol prostriedok, ktorému bola expanzívnymi plynmi vzniknutými zhorením výmetnej 

náplne udelená kinetická energia  na ničenie objektov protivníka.  Ak vo vnútornej zostave 

delostreleckého granáta bola uložená výbušnina, potom jej výbuchom došlo k deštrukcii tela 

granáta, ktorý trhavým a trieštivým účinkom ničil zasiahnuté objekty.       

A. Výmetná náplň delostreleckých palných zbraní 

 Výmetná náplň je tým komponentom výstrelu, ktorý udeľuje kinetickú energiu 

delostreleckému granátu na zasiahnutie cieľa. U popisovaných historických palných zbraní bol 

to čierny strelný prach. Po jeho iniciácii plameňom začne na voľnom priestranstve horieť 

rýchlosťou neprevyšujúcou rýchlosť zvuku, avšak ak horenie prebehne v uzavretom priestore 

(napr. v hlavni ručnej alebo delostreleckej zbrane) tlak expanzívnych plynov prudko narastie 

do takej hodnoty, ktorá je potrebná na udelenie kinetickej energie delostreleckému granátu. 

Experimentami bolo zistené, že objem prachu premenený jeho zhorením na expanzívne plyny 

sa zvýši cca 280 krát. Po výstrele granáta sa v hlavni zníži tlak expanzívnych plynov na úroveň 

tlaku vzduchu (zmesí plynov) v  okolitom priestore. Ak však nedôjde  z rôznych príčin k pohybu 

granáta v hlavni expanzívnymi plynmi, ich tlak narastie na takú hodnotu, ktorá trvale môže 

deformovať hlaveň. 

 Vlastnosti výmetnej náplne boli v histórii palných zbraní predmetom dlho trvajúcich 

zložitých výskumov a to počnúc skúmaním vlastností jednotlivých  komponentov čierneho 

strelného prachu a končiac určením ich pomerového zastúpenia. Dôkazom toho sú zachované 

dokumenty o vykonaní početných experimentálnych  skúšok.       

1.  Komponenty čierneho strelného prachu 

Niektorí historici sú presvedčení o tom, že vynález čierneho strelného  prachu je vecou náhody. 

Alchymisti v tisícoch pokusov miešania rôznych látok a následným ich skúmaním zistili ich zaujímavé 

vlastnosti, ktoré našli využitie v praxi. Tak tomu bolo vraj aj u čierneho strelného prachu.  Iní pokladajú 



101 
 

jeho vynález za cieľavedomú dlhoročnú prácu  odborníkov,  ktorí boli hnaní  potrebou vynájdenia takého 

bojového prostriedku, ktorý by dokázal v krátkej dobe zničiť mohutné pevnosti protivníka, oslabiť jeho  

bojového ducha  a priniesť rýchlo víťazstvo.  Poukazujú na to aj dosiahnuté výsledky skúmania rôznych 

zmesí a zlúčenín  chemických látok v Číne a Japonsku dávno  predtým než sa objavil čierny strelný  

prach v Európe.  Ich podrobné popisy  výroby a vlastností komponentov z ktorých boli  zložené 

pochádzajú z Číny už z 9. storočia.  Popisy sa týkajú nielen ich výroby ale aj rôznych spôsobov ich 

používania pri tvorbe  expanzívnych plynov schopných vrhať horiace predmety do radov protivníka. 

Niektoré popisy sú tak podrobné že v nich je uvedená aj látka  podporujúca horenie – dusičnan draselný, 

ktorý sa  do Číny dovážal z Indie. V rukopisoch pochádzajúcich z arabských štátov je dusičnan draselný 

pomenovaný „čínskou soľou“.   

Veľkým množstvom pokusov za neustáleho menenia druhov látok a ich vzájomných pomerov 

dospeli alchymisti  k ďalším významným  výsledkom využitia pyrotechnických zmesí. Poznali nielen 

spôsoby ich uvedenia do explozívneho horenia ale aj možnosti regulovania jeho  intenzity. Dokázali 

pridávaním rôznych látok meniť farebné efekty vznikajúce pri ich horení. Pokusmi zistili za akých 

podmienok explozívne horenie dosiahne takú intenzitu, že expanzívne  plyny sú schopné spôsobiť 

deštrukcie okolitých objektov. 

Do Európy sa dostal čierny strelný prach asi na konci 13. storočia. Po zistení jeho vlastností a 

možností jeho využitia vo vojnových konfliktoch vzbudil veľkú pozornosť. To viedlo k dohadom pri 

hľadaní skutočného jeho vynálezcu. A tak v nemecky hovoriacich krajinách bol za jeho vynálezcu 

považovaný františkánsky mních Berchtold Schwarz. Dôvodom na takéto tvrdenie mal byť jeho spis „O 

pôvode prachu“.  V Anglicku bol za jeho vynálezcu považovaný Roger Bacon, ktorý jeho vlastnosti 

popísal už v strede 13. storočia.   Asi z roku 1250 pochádza aj spis „Liber ignum ad comburendos hostes“ 

od autora pomenovaného pravdepodobne pseudonymom Marcus  Graeceus, pochádzajúci z Byzancie. 

V tomto spise sa nachádza nielen popis lietajúcich šípov so zápalnou a výbušnou zmesou ale aj 

detailnejší popis jej zhotovenia:  „Zober 1 libru živej síry, 2 libry lipového alebo vŕbového uhlia, 6 libier 

sanitry. Veľmi jemne rozotri tieto tri veci na mramorovej doske a zmiešaj...“ 

V roku 1340 v Štrasburgu vznikla prvá výrobňa čierneho strelného prachu v Európe. V storočnej 

vojne mali sa už použiť prvé strelné palné zbrane a to v roku 1346 v bitke u Kreščaku.   V tejto dobe sa 

používal čierny strelný prach s veľmi nízkym výkonom, ak nebol uschovaný v zakrytých nádobách 

rýchlo vlhol na vzduchu a pri výstreloch sa jeho splodiny lepili na vývrt hlavne. Dochádzalo však k jeho 

postupnému vylepšovaniu využívaním skúseností z praxe. 

Na Slovensku prvé dielne vyrábajúce čierny strelný prach začali vznikať v polovici 15.  storočia. 

Drobní výrobcovia sa začali združovať do samostatných cechov až začiatkom 17. storočia. Výroba 

čierneho strelného prachu na našom území bola v  Bardejove, Prešove a Košiciach. V Banskej Bystrici-
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Radvani bola najväčšia výrobňa a čierneho strelného prachu u nás, ktorá ho  začala vyrábať už v roku 

1663 a v nej pokračovala až do 20. storočia. 

 Výroba čierneho strelného prachu v Habsburskej monarchii bola už od 16. storočia 

kontrolovaná orgánmi štátu. Na jej zabezpečenie bolo vydaných niekoľko predpisov. K najdôležitejším 

patril patent Márie Terézie vydaný v roku 1742.  Okrem niektorých nariadení týkajúcich sa jeho výroby 

uvádzajú sa v ňom aj oprávnené subjekty - kresťania, majúci výlučné právo vyrábať a obchodovať s 

čiernym strelným prachom. 

 

1.1.Vlastnosti  pyrotechnických zmesí 

 

Pyrotechnické zmesi, počas horenia  produkujú expanzívne plyny. Ak v smere ich úniku je  

nejaký predmet, sú schopné mu udeliť kinetickú energiu.  Ak sa pyrotechnická zmes nachádza v úzkej 

nádobe s hrdlom, po jej zapálení dôjde  k vzniku expanzívnych plynov, ktoré unikajú hrdlom nádoby 

von. Počas ich unikania vznikne  reaktívny pohyb, ktorý nádobe udelí kinetickú energiu v opačnom 

smere unikajúcich plynov.  Číňania veľmi dobre poznali zákonitosti horenia pyrotechnických zmesí a 

vytváraný reaktívny pohyb. Na jeho využitie používali hlinené nádoby s tvarom trúbky. Na jednom 

konci boli trúbky pevne uzavreté  a na druhom konci mali vyhotovenú jednoduchú trysku – zúženie 

výtokového otvoru. K hlinenej nádobe pripojovali oštep. Po zapálení pyrotechnickej zmesi došlo k 

prudkému zvýšeniu tlaku expanzívnych plynov v hlinenej nádobe z ktorej začali unikať jej výtokovým 

otvorom. Týmto vznikol reaktívny pohyb, ktorý udelil kinetickú energiu  hlinenej nádobe spojenej s 

oštepom.  Kinetická energia oštepu bola niekoľkokrát väčšia ako energia oštepu vrhnutého telesne 

zdatným vojakom.  Pri dopade na zem sa nádoba spravidla rozbila, a ak v nej bola ešte nezhorená 

pyrotechnická zmes došlo k jej rozhodeniu do okolia. Ak bol v jej blízkosti nejaký horľavý predmet, 

dokázala ho zapáliť. 

 Konštruktéri spolu s výrobcami zbraní  dospeli k záveru, že najväčšie množstvo expanzívnych  

plynov schopných udeliť kinetickú energiu strelám ale aj deštrukčne zničiť okolité objekty má 

pyrotechnická zmes zložená z týchto komponentov: 15% čierne drevené uhlie, 10%  síra a 75%  sanitra 

– dusičnan draselný (KNO3).  Tiež zistili, že čistota použitých látok, ich vlhkosť a prostredie v ktorom 

dochádza ku chemickej reakcii ovplyvňujú jej výbušinárske vlastnosti.  Jej pomenovanie - čierny strelný 

prach - dostala omnoho neskoršie ako bola vynájdená.   

Od vynájdenia čierneho strelného  prachu bol len už malý krok k jeho využitiu ako výmetnej 

náplne u strelných palných zbraní. Tie mali v počiatkoch jeho využitia rôzne tvary, avšak priestor pre 

jeho horenie (priestor pre uloženie výmetnej náplne)  a priestor v ktorom bol usmerňovaný  tok 
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expanzívnych plynov (hlaveň), boli u všetkých rovnaké. Dôkazom toho sú prvé palné zbrane v ktorých 

ako výmetná náplň sa používal čierny strelný prach. 

Výbušná premena na expanzívne plyny u čierneho strelného prachu prebieha 

explozívnym horením – deflagráciou.  Chemický dej výbušnej premeny mal by mať takúto 

podobu: 

2KNO3    +   3C   +   S     =     K2S   +   3CO2   +    N2 

 Po zapálení čierneho strelného prachu dochádza k jeho vzplanutiu  a po ňom nastáva 

vlastné horenie. Čierny strelný prach hoci má vysokú teplotu vzbuchu 290°- 310°C zapaľuje sa 

veľmi ľahko. Po jeho zapálení  sa začne uvoľňovať teplo, ktoré sa prenáša v reakčnej zóne od 

horúcich splodín na ďalšie vrstvy, čím vzniká intenzívna chemická reakcia. Explozívne horenie 

pri atmosférickom tlaku sa šíri rýchlosťou od niekoľko milimetrov až do sto metrov za sekundu. 

To je však závislé od kvality a pomerného zastúpenia komponentov z ktorých je zložený. 

Explozívne horenie však  neprekračuje rýchlosť zvuku. Ak horenie sa uskutoční v uzavretom 

priestore (napr. v prachovej komore hlavne palnej zbrane) rýchlosť horenia je omnoho vyššia a 

s ňou prudko narastá tlak plynov. Hodnota tlaku plynov potom  je niekoľko stoviek MPa, ktorá 

už dokáže udeliť kinetickú energiu strele ručnej strelnej palnej zbrane alebo delostreleckému 

granátu v hlavni delovej zbrane. Tento fyzikálny – chemický dej je sprevádzaný 

charakteristickým zvukovým a svetelným efektom.  Nie je zanedbateľný aj dýmový efekt, ktorý 

zabraňuje v krátkom okamžiku po výstrele pozorovať cieľ. Preto aj poľovníci používajúci ako 

výmetnú náplň čierny strelný prach, po výstrele na letiacu alebo bežiacu zver sa medzi sebou 

pýtali: „Leží alebo beží?“ 

 Čierny strelný prach sa používal najsamprv ako strelivina (výmetná naplň) – látka 

schopná udeliť kinetickú energiu strelám. Tým že má vysokú rýchlosť horenia  aj za nízkeho 

tlaku (nízky tlakový koeficient) – je schopný vyprodukovať tzv. „mäkký výstrel“, napr. pre 

výmetné náplne signálnych nábojov kde sa používa dodnes.   

Od 17. storočia čierny strelný prach začal byť používaný ako trhavina – látka schopná 

vykonať výbuchom deštrukciu objektov. Tieto jeho vlastnosti boli využité u delostreleckých 

granátov, ktorých duté priestory sa ním plnili. Po jeho zapálení vytvoril expanzívne plyny o 

takých tlakoch, že boli  schopné vykonať deštrukciu tiel kovových delostreleckých granátov – 

rozložiť ich na črepiny. Ak črepiny zasiahli živú silu protivníka vyradili ju z boja. Pri zásahu 

ostatných objektov spôsobovali ich deštrukciu.   
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Čierny strelný prach, po úprave percentuálneho zastúpenia jeho komponentov, je 

schopný pomalým horením prenášať teplo (plameň) v stanovenom  čase, na iné objekty. Táto 

jeho vlastnosť sa využívajú dodnes a to v zápalniciach, ktoré sú ním plnené, ženijných časových 

roznecovačoch,  časových zapaľovačoch delostreleckých granátov atď. 

Výbušinárske vlastnosti čierneho strelného prachu používaného ako výmetná náplň do 

strelných palných zbraní sú dnes dokonale známe. Sú uvádzané tymíto hodnotami: 

 Merný objem plynov                                280 dm3/kg 

 Sila výbuchu                                             224 kJ/kg 

 Rýchlosť výbušnej premeny                     max. 340 m.s-1 

 Výbuchová teplota                                    2 380 K     (2107°C) 

 Teplota vznietenia                                     573 K         (300°C) 

 Hustota                                                      1,5 – 1,58.103 kg.m-3 

 Sypaná hmotnosť                                      0,90 – 0,98. 103 kg.m-3 

 Citlivosť k nárazu 2 kg kladivom             75 – 100 cm (pádová výška) 

Základnými komponentmi čierneho strelného prachu sú: síra, drevené uhlie a dusičnan 

draselný (KNO3). 

1.2.  Síra 

 Síra je jedným z veľmi dôležitých komponentov čierneho strelného prachu. Plní v ňom 

funkciu horľaviny,  zvyšuje jeho citlivosť k plameňu (iskre). Odborníci za jej negatívnou 

vlastnosť považujú jej výskyt v splodinách po zhorenom čiernom strelnom prachu, ktoré sa 

usadzujú na stenách hlavne. Ak vývrt hlavne nie je namazaný tukom, po niekoľkých výstreloch 

je celý pokrytý mazľavými splodinami. Ak sa usadené splodiny po výstrele  z hlavne vyrobenej 

z nelegovaných zliatin železa neodstránia spôsobujú v nej koróziu. V nevyčistenom vývrte 

hlavne po niekoľkých dňoch vznikne hĺbkové poškodenie koróziou, ktoré sa už bežnými 

čistiacimi prostriedkami nedá odstrániť.      

Na výrobu čierneho pušného prachu sa používala kamenná síra, ktorá sa ťažila v jej 

prirodzených náleziskách. Jej kvalita sa skúšala vizuálne ale aj pomocou farby plameňa po jej 

zapálení. Použila sa len taká síra, ktorá horela modrým jasným plameňom a pri horení vydáva 

ostrý štipľavý zápach (SO2 ). 
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Nevhodný na výrobu bol tzv. sírny kvet, pretože obsahoval  kyselinu sírovú (H2SO4)  

alebo kyselinu siričitú (H2SO3),  ktoré negatívne  pôsobia  na stabilitu čierneho strelného prachu 

najmä počas jeho dlhšieho skladovania. 

                                           A                                                                     B 

85. A. Kamenná síra vyťažená na jej prírodných náleziskách. B. Jemne rozomletá kamenná síra 

vhodná na výrobu čierneho strelného prachu. 

Kamenná síra sa v mlynoch rozmlela na jemné zrnka a sa preosiala. Tým sa odstránili z 

nej nečistoty. Uložila sa do drevených súdkov a takto bola pripravená na  výrobu čierneho 

strelného prachu.    

1.3.  Drevené uhlie 

Vlastnosti čierneho strelného prachu ovplyvňuje kvalita dreveného uhlia. Tá je 

podmienená kvalitou a druhom použitého dreva a použitou technológiou pri jeho výrobe. 

Na výrobu čierneho strelného prachu sa používalo zdravé drevo z mäkkých listnatých 

drevín (lipa, topoľ, osika) zbavených kôry. Za najkvalitnejšie drevo sa považovalo lieskové 

drevo vyťažené v jarných mesiacoch. Po vyťažení a odkôrnení sa drevo uložilo do skládok v 

ktorých sa sušilo najmenej po dobu 3 rokov. 

Drevené uhlie sa vyrábalo u nás až do konca 18. storočia pálením dreva v milieroch. 

Potom ako sa intenzívnejšie začalo ťažiť kamenné uhlie jeho výroba sa veľmi obmedzila. 

Uhliari vyrábajúci drevené uhlie vedeli vybrať vhodné miesto na jeho pálenie. Miesto nesmelo 

byť vlhké ani s kamenným podkladom a blízko neho mala byť voda. Drevo vedeli do miliera 

poukladať tak, aby sa rovnomerne vypálilo. Poukladané drevo zakryli čečinou a na ňu 

poukladali drny hliny. Po zapálení miliera bolo potrebné  udržiavať v ňom  potrebnú teplotu  

(350  – 400°)  a to počas celej doby  pálenia trvajúcej niekoľko dní. Keďže  starí uhliari 



106 
 

teplomery nemali, ktorými by merali teplotu v milieri, avšak dokonale ju poznali podľa 

množstva a farby unikajúceho dymu.  Dym signalizoval prebiehajúci proces pálenia a taktiež 

dobu jeho ukončenia. Ak vystúpila teplota v milieri vyššie citlivosť vypáleného uhlia  k zápalu 

bola nižšia. Za tým účelom uhliari počas pálenia do miliera robili prieduchy, ako aj vodou 

polievali izoláciu z zhotovenú z hliny. Po ukončení pálenia sa z povrchu  miliera odstránila jeho 

izolácia. Vypálené horúce uhlie bolo náchylné na vznietenie, preto sa muselo často polievať 

vodou,  aby k tomu nedošlo.  Po jeho vychladnutí sa vykonala kontrola kvality. Kvalitne 

vypálené uhlie sa nemalo drobiť a pri manipulácii s ním zamazať veľmi  ruky. Na lomových 

plochách malo byť lesklé. 

86. Replika milieru používaného v 18. storočí na výrobu dreveného uhlia. 

 Už na začiatku 19. storočia sa začalo drevené uhlie vyrábať v kovových retortách.  

Technológia jeho výroby bola podobná výrobe v milieroch. Odkôrnené a vysušené drevo sa 

neukladalo na zem do tvaru kužeľa ako pri pálení v milieroch, ale do kovových košov a potom 

sa vložilo do retortov. V nich sa pálilo niekoľko dní. Vypálené uhlie sa z retortov vybralo a 

uložilo do vzduchotesných nádob kde chladlo niekoľko dní. Až po dokonalom vychladnutí, 

kedy už nehrozilo vzplanutie uhlia, sa z nich vybralo. Odstránili sa z neho zle vypálené kusy.   

V retortách  bolo možné presnejšie regulovať teplotu pálenia. Kvalita vyrobeného uhlia 

bola omnoho vyššia ako vyrobeného v milieroch. V nich sa vyrábali tri  druhy dreveného uhlia 

a to červené,  hnedé a čierne. Červené drevené uhlie vznikalo  pri teplote 150 – 200°C a malo 

obsah uhlíka len 52-54%. Používa sa aj dnes na výrobu zápalníc. Hnedé drevené uhlie sa pálilo 



107 
 

pri teplote 280 – 350°C a malo 70 – 75 % obsah uhlíka.  Čierne drevené uhlie so zápalnou 

teplotou od 400 – 600°C bolo vyrábané pri zuhoľňovacej teplote  350 – 450°C, bolo určené na 

výrobu čierneho strelného prachu, a to pre ručné ako aj delostrelecké palné zbrane.   

 

 

87. Drevené uhlie používané na výrobu čierneho strelného prachu. 

Po vypálení drevené uhlie sa drvilo na menšie kúsky a tie až na prach. Technológia jeho 

drvenia prešla zaujímavým vývojom a to počnúc jeho ručným rozbíjaním kladivami až po 

drvenie na kolesových mlynoch. 

 Výrobcovia dreveného uhlia z 15. storočia popisujú spôsoby jeho drvenia pomocou 

ručných mažiarov zavesených na ohybných tyčiach. Do priehlbní vytesaných do drevených 

hranolov sa vysypalo drevené uhlie a kývavými pohybmi mažiarov  sa drvilo. Po jeho rozdrvení  

sa preosialo. Hrubé kusy sa znova položili do priehlbní a v ich drvení sa pokračovalo. 

 



108 
 

88. Ručné drvenie dreveného uhlia mažiarmi. 

 Drevené mažiare  v 18. storočí boli vystriedané mechanickými mažiarmi poháňanými  

vodným náhonom. Takýmto spôsobom drvenia  dreveného uhlia sa výkon podstatne zvýšil. 

89. Strojové drvenie dreveného uhlia použitím vodného náhonu. 
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 Pri používaní strojových drvičov dreveného uhlia dochádzalo k častým úrazom. Tento 

spôsob drvenia vystriedali kolesové mlyny, ktoré tiež boli poháňané vodným náhonom. Kolesá 

mali priemer cca 2 metre. Vnútri boli vyplnené závažím, na dosiahnutie vyšších tlakov pri 

drvení. Pohybovali sa po obvode kovovej misy, v ktorej sa nachádzalo drevené uhlie. Ak sa na 

ne drvené uhlie usadilo, odstraňovalo sa škrabkami. Rozdrvené drevené uhlie na malé čiastočky 

sa z kovovej misy vybralo a vložilo sa do nich ďalšie uhlie na drvenie. 

90. Kolesový mlyn na mletie dreveného uhlia: 1. Os mlecích kolies, 2. Mlecie koleso, 3. 

Kovová misa, 4. Mleté drevené uhlie. 

1.4.   Dusičnan draselný  (KNO3) 

 Čierny strelný prach má vlastný oxidant – látku podporujúcu jeho výbušnú premenu 

horením, a preto jeho výbušná premena nie je závislá na okolitom kyslíku, a to aj napriek tomu 

že má zápornú kyslíkovú bilanciu. Týmto oxidantom je dusičnan draselný. Naši predkovia 

poznali ho pod názvom „sanitra“ alebo jednoduchšie „liadok“. Jeho zastúpenie v čiernom 

strelnom prachu bolo až 75%.  V súčasnej dobe pri výrobe čierneho strelného prachu sa používa 

dusičnan draselný čistý (bez rôznych prímesí) a dokonale vysušený s hustotou 2,11 kg/dm3 . 
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91. Sypký dusičnan draselný vhodný na výrobu čierneho strelného prachu. 

Dusičnan draselný bol najdrahším komponentom čierneho strelného prachu. K nám bol 

dovážaný  z južných krajín, a to dovtedy, pokiaľ nedošlo k zavedeniu jeho výroby u nás. Tá 

prešla v stredoveku zaujímavým vývojom. Bolo niekoľko spôsobov jeho výroby. K 

najjednoduchším spôsobom patrilo zoškrabovanie dusičnanu draselného zo stien maštalí, 

chlievov, hospodárskych stavieb a ďalších budov omietnutých vápennými omietkami, na  

ktorých sa postupne vykryštalizoval. Takto získaný dusičnan draselný sa ešte čistením 

upravoval. Uvedený spôsob získavania ani zďaleka nepokryl jeho potrebu na  výrobu čierneho 

strelného prachu. 

92. Nákres z knihy Agricolu De re metalika zobrazujúci výrobu dusičnanu draselného v16. 

storočí. 

 Na našom území počas protihabsburgských povstaní bol veľký nedostatok dusičnanu 

draselného na výrobu čierneho strelného prachu. To viedlo k vzniku mnohých výrobní v našich 
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dedinách a mestách. Niektorí výrobcovia mali vybudované plantáže hnijúcich zmesí, z ktorých 

ho potom vyrábali. Historické dokumenty popisujúce jeho výrobu uvádzajú, že výrobcovia 

zisťovali vhodnosť hnijúcej zmesi na výrobu dusičnanu draselného jej ochutnaním. Využívali 

pri tom vlastnosť dusičnanu draselného, ktorého teplota pri styku s vodou sa zníži. Ak bol v 

dostatočnom množstve v hnijúcej zmesi už vytvorený, pocítili to chladom na jazyku. 

K najčastejším spôsobom získavania dusičnanu draselného  bola jeho výroba. 

Najdôležitejšou surovinou bol maštaľný hnoj. Okrem neho sa používala slama na podstielku, 

kuchynský odpad ale aj kadávery uhynutých zvierat, zvieracia krv, hnijúce seno, teda všetko čo 

podliehalo biologickému rozpadu – hnitiu.   Pri tejto metóde  sa maštaľný hnoj poukladal na 

dno jamy vo vrstve vysokej cca 20 – 30 cm. Na ňu sa uložila vrstva slamy poprípade biologický  

odpad a znova sa uložila vrstva maštaľného hnoja. Niektorí výrobcovia posypávali vrstvy ešte  

aj popolom z dreva a tiež vyhaseným vápnom.  Takýchto vrstiev bolo niekoľko. Zmes hnila po 

dobu cca 3 rokov,  nesmela vyschnúť aby sa proces hnitia neprerušil, preto sa občas  zaliala 

močovkou. Počas tejto doby dochádzalo k biologickým ako aj ku chemickým procesom, 

ktorých výsledkom bol vznik dusičnanu draselného. Jeho získanie z prehnitej zmesi sa 

vykonalo tak, že zmes uložila do kovovej kade  a zaliala sa horúcou  vodou. V nej došlo k 

rozpusteniu  dusičnanu draselného. Takto vzniknutý  roztok sa precedil cez plátenné sitá medzi 

ktorými bol uložený popol z dreva. Týmto sa odstránili z roztoku nečistoty. Prefiltrovaný roztok 

sa zohrieval v kovovej kadi až sa z neho celkom odparila voda a dusičnan draselný sa 

vykryštalizoval na jej dne. Z dna sa zoškrabal a uložil do dreveného súdka. 

 

1.5.  Výroba čierneho strelného prachu 

 Čierny strelný prach je mechanická zmes troch jeho komponentov a to síry, dreveného 

uhlia a dusičnanu draselného. Niekoľko storočí sa skúmalo percentuálne zastúpenie uvedených 

komponentov, aby sa dosiahla čo najvyššia hodnota expanzívnych plynov, ktorá je rozhodujúca 

pre udelenie kinetickej energie vystreleným strelám, delostreleckým granátom ale aj na  ničenie 

trhavým účinkom objektov protivníka. Pokusy viedli aj k jeho priemyselnému využitiu najmä 

v baníctve, kde sa ním dosiahlo rozpojovanie hornín.    

 Výroba čierneho strelného prachu bola  zložená z viacerých výrobných postupov a to: 

zmiešanie komponentov, ich vlhčenie a miesenie, zrnenie, zrenie, hladenie, grafitovanie, 

vyprášenie, triedenie, zmiešavanie výrobných šarží a balenie. Je to mnoho postupov z ktorých 
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niektoré boli veľmi nebezpečné. Pri nich dochádzalo k výbuchoch, ktoré usmrcovali ľudí a 

spôsobovali materiálne škody.  Postupne sa prišlo na ich príčiny a na ich zamedzenie sa 

vypracovali pravidlá jeho výroby a manipuláciu s ním. Tie sú aktuálne aj dnes, hoci používanie 

čierneho strelného prachu je veľmi nepatrné pri jeho porovnaní s 19. storočím kedy sa dosiahol 

maximum. 

Zmiešanie komponentov 

 K najdôležitejšej časti pri výrobe čierneho strelného prachu patrilo zmiešanie jeho 

komponentov. Tak tomu bolo z viacerých dôvodov. Nedodržanie  percentuálneho zastúpenia 

komponentov v jeho zložení pri ich zmiešaní, sa negatívne prejavilo na jeho vlastnostiach. V 

minulosti dochádzalo pri tejto operácii k častým výbuchom s katastrofálnymi následkami na 

životoch robotníkov a technického zariadenia. Veľmi rýchlo sa zistilo, že kovové železné 

predmety pri dynamických nárazoch medzi sebou alebo o kameň vytvárajú iskry,  ktoré sú 

schopné zapáliť čierny strelný prach. To viedlo k odstráneniu z výroby nástrojov vyrobených 

zo železa a nahradením ich medenými poprípade vyhotovenými z bronzu alebo z dreva. Dlho 

sa však nevedelo, že vzniknutá  statická elektrina je tiež schopná zapáliť jemne rozptýlený prach 

z dreveného uhlia ako aj zo síry. K tomuto poznatku sa došlo až  po analýze výbuchov v 

manufaktúrach vyrábajúcich čierny strelný prach. Na odstránenie tohto nedostatku robotníci 

používali ľanovú odev, drevenú obuv bez klincov a pri práci sa pohybovali po drevenej podlahe. 

K zavedeniu účinných opatrení na zabránenie výbuchov čierneho strelného  prachu došlo až 

koncom 19. storočia, kedy jeho výroba v dôsledku zavedenia výroby bezdymných prachov 

značne poklesla. 

V 14. storočí pri zmiešavaní komponentov čierneho strelného prachu sa naraz všetky 

jeho komponenty vložili do dreveného suda s vnútorným rebrovaním. Jeho otáčaním sa spolu 

premiešali. Takto premiešaný čierny strelný prach sa ukladal  do drevených sudov a prevážal 

po cestách až do miest jeho použitia na bojisku. Počas prevozu dochádzalo k jeho strásaniu. 

Ťažšie jeho komponenty, ako je dusičnan draselný (KNO3 )  s hustotou 2,11 kg.dm3  a síra s 

hustotou 2,07 kg.dm3, sa dostávali na spodok suda a drevené uhlie s hustotou 0,3 -0,6 kg.dm3  

ostalo na povrchu. Strasený čierny strelný prach horel nepravidelne a mal malý výkon. Po jeho 

zhorení ostávalo z neho na stenách hlavne veľa splodín.  Aby sa tomu predišlo delostrelci pred 

vložením čierneho strelného prachu do hlavne sami ho premiešavali, a to v malých drevených 

kadiach.   
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Zosypávaniu  čierneho strelného prachu sa zabránilo jeho zrnením. Cestou viacerých 

výrobných postupov sa docielilo to, že v každom zrnku prachu boli zastúpené všetky jeho 

komponenty v požadovanom hmotnostnom zastúpení. 

Zmiešavanie komponentov čierneho strelného prachu bolo veľmi rizikovou operáciou.  

Aby sa tomu zabránilo začala sa používať metóda zmiešavania binárnych zmesi. Pri nej sa 

dohromady zmiešali len dva komponenty čierneho strelného prachu. Najčastejšie to bolo 

drevené uhlie so sírou. Ďalšou binárnou zmesou bolo drevené uhlie zmiešané  s dusičnanom 

draselným. Tiež sa používala binárna zmes  dusičnan draselný zmiešaný so sírou. Takto 

pripravené binárne zmesi sa potom všetky dohromady zmiešali v hmotnostnom zastúpení 

komponentov, odpovedajúcim  zloženiu čierneho strelného prachu. 

Miešanie binárnych zmesí sa vykonávalo v miešacích bubnoch s kapacitou 100 až 200 

kg binárnej zmesi. Do bubna sa vložili naraz dva komponenty binárnej zmesi.  Na dokonalejšie 

ich premiešanie sa k ním vkladali bronzové guľôčky o priemere 10 – 15 mm. Binárna zmes sa 

miešala aj po dobu  niekoľkých hodín. Potom sa z neho vysypala na sito, kde sa od nej oddelili 

guľôčky. Podobným spôsobom sa pripravila aj druhá binárna zmes. Napokon sa binárne zmesi 

dohromady zmiešali (vytvorila sa prachovina) v takom hmotnostnom zastúpení aké má mať 

čierny strelný prach. Niektorí výrobcovia pred zmiešaním binárnych zmesí každú z nich 

osobitne  navlhčili vodou a takto navlhčené až potom dohromady zmiešali. Dohromady 

zmiešané komponenty čierneho strelného prachu dostali pomenovanie prachovina. 

93. Bubnová miešačka na zmiešanie binárnych zmesí: 1. Kryt zamedzujúci úniku prachu, 2. 

Miešací bubon, 3. Rebrovanie bubna, 4. Binárna zmes, 5. Kožené vrece, 6. Drevený sud. 



114 
 

 K zavedeniu výroby zrneného čierneho strelného prachu (prach, obsahujúci v každom 

jeho zrnku pomerné zastúpenie všetkých jeho komponentov) u ktorého nedochádzalo k jeho 

strásaniu,  došlo až v prvej štvrtine 16. storočia. Pri jeho výrobe vzniknutá prachovina 

prechádzala viacerými technologickými postupmi  a to miesením, zrnením,  zrením, hladením, 

leštením, vyprášením a triedením. 

Miesenie 

 Na začiatku tohto výrobného postupu sa prachovina navlhčila vodou (8-10%). Po 

nasiaknutí vody začala sa prachovina miesiť. Miesenie od 14.  do 17. storočia sa vykonávalo 

ručne. Potom sa zaviedli jednoduché miešačky. Po dokonalom miesení sa prachovina uložila 

na medené alebo bronzové dosky a zlisovala sa na hrúbku 20 – 30 mm. Týmto dostala podobu 

vylisovaných dosiek, ktorým sa hovorilo „prachový koláč“. 

Zrenie 

Prachovina zlisovaná do tvaru dosiek nechala sa voľne vysychať v suchých 

vykurovaných miestnostiach za stálej teploty. Tomuto postupu sa hovorilo „zrenie prachoviny“. 

Predpokladalo sa, že jednotlivé komponenty čierneho strelného prachu  počas niekoľkých dní 

vzájomne do seba „preniknú“.    

Zrnenie 

 Prachovina ktorá prešla procesom zrenia a dokonale vyschla sa zrnila – drvila na malé 

čiastočky. Zrnenie sa vykonávalo na zrniacich strojoch. Na začiatku to boli dva medené alebo 

bronzové valce medzi ktoré sa vložil prachový koláč a ručným ich krútením sa drvil. Štrbina 

medzi valcami sa mohla meniť podľa toho na aké účely sa mal vyrobený čierny strelný prach 

použiť. Pre ručné strelné zbrane sa zrnil čierny strelný prach na veľkosť zŕn o priemere 1 – 2 

mm a pre delostrelecké zbrane 8 až 15 mm. Neskoršie ručný pohyb valcov bol nahradený 

strojovým pohonom. Rozdrvený čierny strelný prach padal na pohyblivé sitá, na ktorých sa 

triedil podľa veľkosti zŕn. Aj táto operácia patrila k nebezpečným operáciám. Naraz sa mohlo 

drviť len obmedzené množstvo čierneho strelného prachu, aby pri jeho výbuchu následky 

neboli veľké. Prach vznikajúci pri drvení sa musel často odstraňovať od drviacich strojov.       

Hladenie 
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 Čierny strelný prach ktorý prešiel operáciu zrnenia mal ostré hrany. Tie sa pri ďalšej 

manipulácii postupne drobili a tak vznikal prach s dvoma veľkosťami zŕn. Aby sa tomu 

zabránilo vložil sa do hladiacich bubnov  a v nich sa pomaly otáčal. Počas otáčania sa obrúsili 

jeho hrany. Potom sa z bubna vybral a preosial. Tým sa odstránili z neho prachové zrnká, ktoré 

sa mohli použiť pri zapaľovaní výmetných náplní ručných strelných palných zbraní s 

kolieskovým alebo kresadlovým zámkom.    

Grafitovanie 

Týmto pracovným postupom sa malo zabrániť ďalšiemu drobeniu čierneho strelného 

prachu pri manipulácii s ním. Grafitovanie sa vykonávalo v drevených bubnoch grafitom s 0,4% 

zastúpením k jeho hmotnosti. Pomalým otáčaním bubna sa zrnká prachu obalili grafitom. 

Výkonnosť takto grafitovaného prachu nepatrne síce poklesla, ale sa zabránilo jeho 

nadmernému zvlhnutiu počas sychravého počasia.  Takto upravený čierny strelný prach sa 

lepšie presýpal. 

Do zápalných  kanálikoch hlavní diel  grafitovaný čierny strelný prach nebol vhodný.  

Tento prach sa nesypal ani do panvičiek kolieskových a kresadlových zámkov ručných 

strelných palných zbraní.   

Vyprášenie 

   Prebytočný grafit sa z čierneho strelného prachu odstránil jeho vyprášením. Táto 

operácia sa vykonávala v otáčanom drevenom bubne  o priemere cca 80 cm a dlhom 2 až 3 

metre. Počas otáčania vypadávali cez sitká drobné zrnká grafitu do pripravenej nádoby.    

Triedenie 

V 16. storočí sa zistilo, že čierny strelný prach vo väčších zrnách je vhodnejší pre 

delostrelecké palné zbrane a v menších zrnách sa hodí pre ručné strelné palné zbrane. To viedlo 

k jeho triedeniu preosievaním na sitách s rôznymi veľkosťami ôk na delostrelecký a puškový 

prach.   
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94. Triedenie čierneho strelného prachu: 1. Reťaz, 2. Násypka, 3. Hrubé sito, 4. Jemné sito, 5. 

Kožené vrece, 6. Nádoba na prachový odpad, 7. Hnacia remenica, 8. Vedenie tiahla, 9. Ojnica. 

Zmiešavanie výrobných šarží 

 Táto operácia sa zaviedla u veľkých výrobcov čierneho strelného prachu až v 18. storočí. 

Malo sa ňou docieliť vyrovnanie výrobných šarží prachu počas určitého obdobia. Jednotlivé 

výrobné šarže (o hmotnosti 1 000 až 10 000 kg) sa spolu zmiešali a potom rozdelili na menšie 

množstvá. 

Skúšanie 

 Skúšanie čierneho strelného prachu patrilo k veľmi dôležitým operáciám pri jeho 

výrobe. Vadný prach nemal jeho výrobca dávať spotrebiteľom. Tak tomu bolo z viacerých 

dôvodov. Predovšetkým takýto  prach veľmi negatívne ovplyvňoval presnosť streľby. Posádky 

diel podľa hmotnosti vystreľovaných delostreleckých granátov a dostrelu mali určenú aj 

hmotnosť výmetnej náplne.  Ak prach mal nižšie balistické vlastnosti dostrel granáta bol kratší. 

V prípade jeho použitia na rozbitie opevnení protivníka nedokázal vytvoriť požadované 

deštrukčné účinky. Podobne tomu bolo aj u delostreleckých granátov ktoré boli ním naplnené. 

Nekvalitný pach sa ťažšie  zapaľoval a vytváral väčšie percentuálne množstvo splodín výstrelu. 

Kontrola čierneho strelného prachu už v 16. storočí začala byť vykonávaná úradníkmi štátu.   

Na preskúšanie prachu bolo vyvinutých niekoľko metód. K najjednoduchšej patrilo jeho 
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zapálenie na papieri. Vtedy prach musel bez zbytkov zhorieť a pritom nesmel zapáliť ani 

znečistiť papier. Takto  skúmali prach strelci z pechotných zbraní, ktorí nemali k dispozícii 

prostriedky na jeho preskúšanie. 

Odborníci používali na skúšanie prachu niekoľko pomôcok. Takmer všetky boli 

založené na princípe zmerania tlaku expanzívnych plynov vytvorených po jeho zhorení. V 

panvičke so sklopeným otočným vrchnákom sa zapálil prach. Pri jeho horení sa vytvorili 

expanzívne plyny, ktoré vrchnák vychýlili nahor. Podľa veľkosti jeho vychýlenia sa určili 

niektoré balistické vlastnosti prachu. Boli skonštruované aj také pomôcky pri ktorých sa z 

panvičky vystrelila guľôčka. Podľa výšky do ktorej bola vystrelená sa určovala hodnota prachu. 

K najdokonalejšej skúške však patril výstrel s delostreleckým granátom. Podľa dostrelu, 

presnosti zásahu a deštrukcie zasiahnutého objektu sa posúdili vlastnosti čierneho strelného 

prachu. 

Vo svojej publikácii  Schola militaris moderna vojenský odborník   Georg Andreas Blöckler z 

roku  1665 uvádza pomôcky na skúšanie čierneho strelného pachu. Tieto využívajú meranie 

expanzívnych plynov vzniknutých zhorením prachu na panvičke. 

 

95. Pomôcky na skúšanie čierneho strelného prachu uvedené v publikácii: Georg Andreas 

Blöckler:  Schola militaris moderna  z roku  1665. 
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Balenie a skladovanie 

Vyrobený čierny strelný prach sa ukladal najsamprv do plátenných vriec a tie potom sa 

vkladali do drevených voskom z vnútra vyliatych sudov. Hmotnosť naplnených sudov  nemala 

byť väčšia ako 30 kg, aby sa s nimi dobre manipulovalo.  Ak mal byť prach v sudoch  dlhšie 

uložený pred jeho navlhnutím sa sudy aj na povrchu natierali roztopeným včelím voskom. Tak 

isto sa včelím voskom pokryli aj dná sudov.  Čierny strelný prach sa skladoval v suchých 

miestnostiach s drevenou podlahou. Časté výbuchy v skladoch viedli k tomu, že prach sa 

skladoval v skladoch v malých množstvách obklopenými zemnými násypmi. Pri manipulácii s 

ním nesmeli byť používané železné nástroje.   

Stráženiu skladov s čiernym strelným prachom sa venovala zvýšená pozornosť. V ich 

okolí bolo prísne zakázané používať oheň. Do skladu mohli vstupovať len osoby s obuvou bez 

akýchkoľvek kovových častí.   

Na bojisku čierny strelný prach bol uložený v sudoch vzdialených niekoľko metrov od 

delostreleckých zbraní. Pre sudy boli vykopané jamy, ktoré ho chránili pre strelami palných 

zbraní. Pred zavedením kartuší do delostreleckých jednotiek, delostrelci museli pred každým 

nabitím dela doniesť určenú dávku prachu z miesta jeho uloženia v odmerke k delu a potom ju 

z odmerky vysypať do hlavne. Pri častom nabíjaní dela sa stávalo, že z miesta jeho uloženia k 

delu obsluha prach z odmerky rozsypávala a tak sa z neho vytvorila cestička.  Ak došlo k 

zapáleniu takto rozsypaného čierneho strelného pachu, plameň sa preniesol až do miesta jeho 

zásob a tam vybuchol. Takéto prípady nepredvídaného výbuchu čierneho strelného prachu sa v 

bojových konfliktoch často vyskytovali.       

Čierny strelný prach sa používal u delostreleckých ako aj ručných palných zbraní takmer 

do konca 19. storočia. Jeho veľkou nevýhodou bol vznik veľkého množstva dymu pri výstrele, 

ktorý zakrýval cieľ.  Strelec nemohol hneď zistiť či ho zasiahol. K ďalším nevýhodám patrili 

jeho splodiny, ktoré po výstrele sa usadzovali na stenách hlavne ale aj na ostatných súčiastkach 

zbrane, čím negatívne ovplyvňovali presnosť zásahu cieľa. Ak neboli z hlavne vyhotovenej zo 

zliatin železa po niekoľkých hodinách po ukončení streľby odstránené, spôsobovali ich rýchlu 

koróziu s trvalými negatívnymi následkami.      

V roku 1627 bolo po prvý krát zaznamenané úspešné použitie čierneho strelného prachu 

na mierové účely. Vtedy v baniach u mesta Kremnica sa ním rozpojili horniny. Bolo ho 

zakázané používať v kamennouhoľných baniach a v baniach kde sa vyskytovali výbušné plyny. 
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Ničenie čierneho strelného prachu 

 Na ničenie čierneho strelného prachu, ktorý stratil výbušinárske vlastnosti alebo stal sa 

nepotrebným pre ďalšie využitie majú mnohé štáty vypracované podrobné služobné predpisy. 

V nich sa uvádzajú metódy, prostriedky ako aj subjekty oprávnené na jeho ničenie. K 

najčastejšie používaným metódam ničenia patria:  metóda vylúhovania a metóda spaľovania.   

 Pri metóde vylúhovania sa čierny strelný prach nasype do nádoby a zaleje sa vodou v 

pomere 1 kg čierneho strelného prachu k 10 litrom vody. Vo vode dôjde k rozpusteniu dusičnanu 

draselného (KNO3).   Drevené uhlie sa rozptýli a vznikne z neho kal. Síra zostane takmer 

nerozpustná vo vode. Získaný roztok sa používal ako hnojivo a to buď priamo polievaním 

poľnohospodárskych rastlín alebo sa zmiešal z maštaľným hnojom. Vtedy jeho kyslosť v 

dôsledku výskytu síry sa znížila. 

 Pri ničení čierneho strelného prachu jeho spaľovaním dôjde k jeho premene na plyn a 

splodiny. Priemyselné podniky vyrábajúce čierny strelný prach na jeho spaľovanie používajú 

kovové žľaby. Do nich sa čierny strelný prach  nasype a to do vrstvy, ktorej hrúbka nemá 

prevyšovať  cca 20 mm a šírka 150 mm. Dĺžka nasypanej vrstvy môže byť niekoľko metrov a 

to v závislosti od dĺžky použitých žľabov. Pri priaznivom počasí sa nasypaná vrstva zapáli 

zápalnicou položenou do čierneho strelné prachu tak, aby horela vo smere vetra.   

 V poľných podmienkach sa čierny strelný prach nasype na upravený suchý terén z 

ktorého sú odstránené kamene, a to v takej istej vrstve ako pri jeho spaľovaní v žľaboch. 

Hmotnosť naraz spaľovaného čierneho prachu závisí od podmienok miesta spaľovania. V jeho 

blízkosti nemajú byť zápalné predmety (suchá tráva, les), pretože vzniknutý plameň o vysokej 

teplote môže byť pri veternom počasí unášaný vetrom do okolitého prostredia. Je treba zobrať 

do úvahy, že jeho premena do plynného stavu sa uskutoční explozívnym horením (vzbĺknutím). 

 

B.  Delostrelecké granáty historických palných zbraní 

 Delostrelecké zbrane môžu účinne zasahovať do bojov a pomáhať ostatným jednotkám 

poraziť  protivníka len za predpokladu, že dokážu presnou a účinnou streľbou ničiť jeho živú 

silu a ostatné objekty.   



120 
 

V Stručnom slovníku vojenství  je pojem delostreleckej munície  definovaný: „střelivo určené 

ke střelbe z del. zbraní růz. typu“ 2. Z tohto širokého vymedzenia streliva pre delostrelecké zbrane je 

zrejmé, že tu bude patriť delostrelecká munícia používajúca sa do delostreleckých zbraní a to od 

počiatku ich vzniku až do súčasnej doby.  V historickom vývoji delostrelectva používajúceho výmetnú 

náplň čierny strelný prach,  vzniklo mnoho druhov delostreleckých zbraní a k ním aj mnoho druhov 

munície. Bola to  munícia, ktorá z pohľadu veliteľov, niekedy menej, inokedy viac spĺňala ich  

požiadavky v  bojovom  nasadení.  Na rôznorodosť zasahovaných cieľov konštruktéri reagovali mnoho 

početnými návrhmi na vytvorenie takej delostreleckej munície, ktorou by bolo možné v krátkej dobe 

zničiť čo najviac objektov protivníka. Mali na zreteli aj jej bezpečnosť počas prepravy na bojisko a 

taktiež pri manipulácii obsluhy s ňou. Nie vždy sa im to dôsledne podarilo urobiť. 

 

 Pri skúmaní vlastností munície v jej historických vývojových etapách, tak ako u delostreleckých 

zbraní, je potrebné vychádzať z jej klasifikácie – začlenenia do skupín podľa sledovaných vlastností. 

 

Základy klasifikácie delostreleckej munície sa položili už pri používaní striel vyrobených z 

kameňa. Vtedajšia ich klasifikácia neobsahovala len ich delenie podľa kalibru a materiálu z ktorého boli 

vyrobené, ale aj podľa spôsobu ich používania. Dôkaz o tom podávajú kamenné strely obalené 

horľavými látkami, ktoré pri výstrele boli zapálené a nielen mechanickým nárazom ničili objekty 

protivníka, ale aj ich zapaľovali. Od doby ich používania došlo k zavedeniu do výzbroje ďalších druhov 

striel -  delostreleckých granátov3 so špeciálnymi účinkami podľa  ničených  objektov. Ich zavedením 

klasifikácia sa obohatila. Tento proces neustále pokračoval. 

 

Klasifikácia môže byť zameraná na rôzne vlastnosti delostreleckých granátov, ktoré sú potrebné 

pre ich použitie v konkrétnych druhoch delostreleckých zbraní, materiál z ktorého sú s vyrobené,  

konštrukciu (jednotný delostrelecký granát, delostrelecký granát s hromadnou náplňou, šrapnel, kartáč), 

tvar (guľatý, ogiválny),  predpokladaný objekt  útoku (živá sila, bojové prostriedky a stavby protivníka, 

signalizácia, cvičné ciele), spôsob zničenia napadnutého objektu (nárazovou energiou strely, ohňom, 

otravnými látkami),  hmotnosť, trhavý alebo trieštivý účinok na zasiahnuté objekty,  spôsob prípravy k 

výstrelu ako aj spôsob iniciácie trhaviny v nej uloženej (časovým roznecovačom, nárazovým 

                                                           
2 Svoboda, O. a kol.: Stručný slovník vojenství, Naše vojsko, Praha 1984,s. 69 
3 V ďalšom popise delostreleckej munície budeme používať názov „delostrelecký granát“ ktorý detailnejšie sa 

približuje k poslaniu delostreleckých zbraní.    
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roznecovačom), druh stabilizácie granátu počas letu atď. Klasifikácia delostreleckej munície k 

historickým delostreleckým zbraniam vychádza z tohto základného  ich delenia: 

 

Materiál na výrobu granátov:             -      kameň, 

- zliatiny železa 

- olovo. 

Konštrukcia granátov:                         -     plné, 

- duté ( s kartáčom, výbušninou – trieštivé, trhavé  a 

trieštivo trhavé, s pyrotechnickou látkou), 

- nožové 

- delené (reťazové, tyčové, kliešťové, šrapnelové) 

Spôsob nabíjania:                                -     postupné vkladanie komponentov výstrelu do hlavne                              

-    vkladanie jednotného celku   

Spôsob iniciácie:                                 -    bez iniciácie 

                                                            -     s časovým oneskorením 

- okamžitý pri náraze do prekážky 

kaliber:                                                -    1 libra       -      51 mm 

3 libry      -      70 mm 

4 libry      -      80 mm 

6 libier     -      90 mm 

12 libier   -    114,8 mm 

18 libier   -    131 mm 

24 libier   -    144,3 mm 

32 libier   -    158,7 mm 

42 libier   -    173,7 mm 

68 libier   -    204,5 mm 

 

1. Plné delostrelecké granáty 

Plný  delostrelecký granát  je vyrobený z jedného homogénneho kusa materiálu (napr. 

vytesaný z kameňa, uliaty zo šedej zliatiny), celistvosť si zachováva počas letu k cieľu a takto 

aj cieľ zasahuje.  Granát má veľkú prieraznosť zasiahnutého objektu. Pre túto ich vlastnosť 

nachádzali využitie  pri búraní  stien pevností, bokov lodí, obliehacích veží, diel protivníka atď. 

 

1.1.  Delostrelecké granáty vyhotovené z kameňa 
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K prvým delostreleckým granátom patrili tie ktoré boli vyhotovené z kameňa. Materiál na ich 

výrobu poskytovala príroda a to v dostatočnom množstve.  Poznanie vlastnosti kameňov bolo veľmi 

dôležité už pri výrobe granátov a najmä pre ich použití na ničenie objektov. Výroba guľatého granátu z 

tvrdého kameňa aj skúsenému kamenárovi trvala niekedy jeden deň. Z pieskovca dokázal ich vyrobiť 

niekoľko za deň.  Delostrelci veľmi dobre poznali  účinky kamenných granátov na zasiahnutých 

objektoch, a preto ich výberu venovali pozornosť. Granáty vyhotovené z tvrdého kameňa  boli vhodné 

na ničenie hradieb a ostatných pevných stavieb protivníka. Pri náraze do muriva hradieb sa nedrvili a 

preto mohli do neho hlbšie preniknúť. Tiež nachádzali využitie pri výstrele na odraz, kedy vystrelený 

granát  sa gúľal po zemi a nárazom zraňoval vojakov protivníka.  Granáty zhotovené z mäkkého 

drvivého kameňa sa pri náraze do hradieb už na ich povrchu rozdrvili, ich účinok potom bol malý. 

Delostrelci vedeli aj to, že výstrelom granátu  z tvrdého kameňa do radov vojakov dôjde k ich zraneniu 

len v mieste jeho  dopadu. Pri dopade granátu z mäkkého kameňa dôjde k jeho rozdrveniu, k vzniku  

väčšieho množstva úlomkov, ktoré zrania väčší počet vojakov protivníka.  Niektoré druhy granátov  z 

kameňa sa už rozdrvili pri výstrele v hlavni. Ak  takýmto rojom kameňov v účinnej jeho vzdialenosti 

boli zasiahnutí nepriateľskí vojaci došlo k ich zraneniu. 

96. Kamenné granáty do delových hlavní. 

 

 Granáty  určené do bombárd a mažiarov mali hmotnosť 250 až 350 kg. Na ich vystrelenie sa 

používala najčastejšie náplň čierneho strelného prachu  od 1/8 až do 1/5 hmotnosti strely. 

  Pred vložením granátu  do ústia hlavne delostrelci skúmali pravidelnosť jeho guľatého tvaru 

šablónou.  Ak granát  mal pravidelný guľatý tvar výstrel bol bezpečný. V opačnom prípade keď mal 

vajcovitý  tvar mohlo dôjsť počas jeho prechodu hlavňou k pootočeniu a zaklineniu medzi stenami 

hlavne. Ak bolo zaklinenie veľké, mohlo mať katastrofálne následky nielen na ďalšiu streľby schopnosť 

dela, ale aj na jeho posádku.    
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1.2.  Delostrelecké granáty vyhotovené z kovu 

Už na konci 14. storočia sa začali používať do delostreleckých zbraní granáty tvaru gule 

vyrobené z kovových zliatin s najväčším podielom železa. Boli odolné proti ich trvalej deformácii 

pretože nemali žiadnu dutinu. Dokázali prebíjať  hradné opevnenia  postavené z tvrdého kmeňa a pritom 

zachovať si svoju celistvosť. Ak zasiahli loď urobili na nej veľké škody. Nebolo výnimkou jej potopenie. 

 

97. Plné kovové delostrelecké granáty odliate zo šedej zliatiny. 

 Výroba plných kovových granátov  bola jednoduchá. Roztavená zliatina (častokrát surové 

železo) s vysokým obsahom uhlíka, ktorý neumožňoval jej kovanie za tepla, sa naliala do kadlubov a v 

nich stuhla. Na mnohých zachovalých guľatých strelách sa nachádza stopa po spojení dvoch častí 

kadlubu. Plniaci  otvor vzniknutý po liatí roztaveného kovu sa brúsením upravil, aby granát  mal guľatý 

tvar po celom jej povrchu. Bolo nájdených mnoho vystrelených granátov, z ktorých plniaci otvor nebol 

odstránený. Drsný povrch odliatych granátov sa na počiatku ich výroby neupravoval. Do hlavne sa 

vkladali také aké prišli z výroby. Až o niekoľko desaťročí sa začal ich drsný povrch upravovať 

obrusovaním v krútiacich bubnoch spolu s drobným štrkom. 

 K inému spôsoby výroby plných kovových delostreleckých granátov patrilo ich kovanie 

bucharmi na tento účel vyhotovených. Pohyb ramena bucharov používaných pri zaguľatení granátov  

bol pomocou vodného náhonu. Kovať sa mohli len delostrelecké granáty z ocele s nízkym obsahom 

uhlíka. Pri vyhotovovaní delostreleckých granátov kovaním sa používali dva postupy. Podľa jedného sa 

granát v kadlube odlial a konečný jeho tvar získal kovaním. Podľa iného spôsobu sa zo železnej tyče 

oddelila určitá časť, ktorá sa kovaním upravila do tvaru guľatého delostreleckého granátu. 
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98. Buchar určený na kovanie delostreleckých granátov do tvaru gule. 

 

Vkladanie guľatých delostreleckých granátov  do ústia hlavne pri nabíjaní dela robilo 

neskúsenej obsluhe ťažkosti. Tieto vznikali najmä počas mrazivého počasia, kedy uchopenie studeného  

guľatého granátu nebolo pevné. Aby sa tomu  predišlo používali sa rôzne pomôcky (napr. malé nosidlá). 

Použitie pomôcok vyžadovali aj granáty s veľkým kalibrom nabíjané do mažiarov. Ich zdvíhanie a 

vkladanie do ústia hlavne mažiaru holými rukami bolo veľmi namáhavé. Na zlepšenie ich nabíjania sa 

začali odlievať granáty  s dvoma uchami. Tie boli umiestnené  vedľa otvoru pre zapaľovač. Cez uchá 

sa prevliekol povraz  a priviazal na hrubú tyč. Pomocou nej vojaci vkladali granát do ústia hlavne 

mažiaru. Od jeho hmotnosti závisel aj počet vojakov vykonávajúcich tento úkon.   
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99. Guľatý  granát s otvormi pre prsty 

K určitému zlepšeniu manipulácie s granátmi došlo aj u ich menších kalibrov. Pri odlievaní boli 

používané kadluby, ktoré v povrchu odliateho granátu  vytvorili otvory pre zasunutie prstov. Otvory 

boli tri. Vzdialenosť medzi nimi bola zvolená tak, aby pohodlne sa do nich mohli vsunúť prsty.  Zo 

zasunutými prstami do otvorov bola manipulácia s granátom  pohodlnejšia. 

 

1.3.  Nožové delostrelecké granáty 

Tento druh delostreleckých granátov mal tvar gule, ktorá  bola pripojená k tanieru. K tanieru 

boli pripevnené nitmi aj štyri segmenty nožového tvaru. Počas vkladania granátu do hlavne segmenty 

boli sklopené dovnútra. Po vystrelení granátu segmenty sa vyklopili do strán, čím sa zväčšila plocha 

ohrozeného priestoru. Stabilita tohto druhu delostreleckého granátu bola šípová. Udržiavala granát 

počas letu guľou dopredu. 

100. Náčrt nožového delostreleckého granátu. 
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2.  Duté delostrelecké granáty 

2.1. Delostrelecký granát s vnútornou dutinou 

Tieto druhy delostreleckých granátov majú vnútornú  dutinu rôznej veľkosti na 

umiestnenie náplne.  Touto náplňou môže byť výbušnina (podľa jej hmotnosti k hmotnosti 

granátu môže byť granát trhavý, trieštivý alebo triešivotrhavý), kartáč  (kovové guľôčky) 

spôsobujúce zranenie v širokom okolí granátu, šrapnel (udeľujúci kinetickú energiu hromadnej 

náplni expanznými plynmi vzniknutými výbuchom výbušniny umiestnenej v granáte),   

zápalnou látkou  (pyrotechnickou zmesou schopnou spôsobiť zapálenie horľavých objektov 

pri náraze granátu alebo pyrotechnickou zmesou osvetľujúcou okolie) poprípade látkou 

špeciálnych vlastností. 

K delostreleckým granátom s dutinou patria granáty: kartáčové, trhavé, trištivotrhavé, 

šrapnelové a zápalné. 

 

 

   

   A                                                                           B 

 

101. Duté delostrelecké granáty: A. náčrt dutého delostreleckého granátu 1. Plniaci otvor a otvor pre 

zapaľovač. 2. Oko na prenos granátu. 3. Telo granátu. 4. Dutina na uloženie náplne. 5. Stabilizátor 

polohy.  B. Dutý delostrelecký granát. 
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2.2.  Kartáčové granáty 

Delostrelecké granáty ktorých bojová náplň bola zložená viacerých častí (napr. kovových 

guľôčok) dostali pomenovanie kartáče. Mali rôznu konštrukciu. K najjednoduchším patrili tie, ktoré 

mali kamene uložené v plátennom vrecku – v kontajneri. Kontajneri  boli zhotovené aj z tenkého  plechu, 

tvrdého papiera, tenkých drevených dýh atď. Do plátenného kontajnera sa naukladali  a povrázkom 

pozväzovali  kovové gule. Podobne tomu bolo aj pri použití plechového kontajnera. Vyskúšali sa aj 

kontajneri v ktorých kartáče boli zaliate dohromady včelím voskom  alebo vzájomné zlepené lepidlom 

vyrobeným z imela. 

Kartáčové granáty boli predovšetkým určené na likvidovanie živej sily protivníka priamou 

streľbou. Účinnosť malých kovových guľôčok o priemere 15 mm bola  až 150 metrov. Ak však guľôčky 

mali väčšiu  hmotnosť a taktiež vyčšiu hmotnosť  mala aj výmetná náplň, ich  ranivý účinok sa mohol 

predĺžiť až do vzdiadelosti  300 metrov. Delostrelci kartáčové granáty vedeli použiť nielen proti pechote 

ale aj proti útočiacej jazde najmä pri útoku na ich pozície.   

  

 

 

 

102. Kartáče delostreleckých granátov. 
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2.3.  Trhavé granáty 

 Charakteristickou vlastnosťou týhto granátov, pri ich porovnaní s inými druhmi granátov, je ich 

tenká  hrúbka stien a väčší vnútorný priestor pre uloženie výbušniny. Ich deštrukčný účinok na 

zasiahnutých objektoch spôsobuje  nárazová vlna vzniknutá výbuchom výbušniny.  Trhavé granáty pri 

náraze do tvrdého objektu  sa ihneď deformujú, čo im zabraňuje hlbšiemu preniknutiu do zasiahnutého 

objektktu a preto sa na níčenie takýchto objektov nepoužívajú.  Črepinový účinok u nich je omnoho 

menší ako u kartáčových alebo šrapnelových granátov.  K výbuchu trhavých granátov najčastejšie 

dochádzalo ihneď pri náraze do objektu.  Na tento účel majú aj prispôsobené zapaľovače. 

 2.4.  Trieštivé a trieštivotrhavé granáty 

 Vznik týchto druhov delostreleckých granátov  si vyžiadali potreby účinnejšieho vedenia boja 

proti živej sile protivníka. Skúsenosti z bojových konfliktov poukazovali na to, že hromadná náplň,  

napríklad hromada drobných kameňov vystrelená z hlavne delostreleckej zbrane má omnoho väčší 

deštrukčný  účinok na živú silu protivníka, ako vystrelený homogénny granát.  Konštruktéri prišli na to, 

že takýto účinok môže spôsobiť aj jednotný granát s vnútornou dutinou, vyplnený výbušninou - čiernym 

strelným prachom. Jeho  výbuchom skutočne došlo k roztriešteniu povrchovej časti granátu  na 

fragmenty – črepiny, ktoré zraňovali živú silu na väčších vzdialenostiach,  na menších vzdialenostiach 

zranenie spôsobovala nárazová vlna.  Podľa ich trieštivého ako aj trhavého účinku na zasiahnutých 

objektoch dostali pomenovanie trieštivotrhavé granáty. 

                                                                                                      

103. Trieštivotrhavé delostrelecké granáty s dutým priestorom pre uloženie výbušniny 
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 Po spoznaní deštrukčných účinkov granátov  s dutým priestorom vyplnených čiernym strelným 

prachom, výrobcovia ihneď začali ich vo veľkých množstvách vyrábať. Niektorí  zvládli technológiu 

ich odlievania. Na našom území ich od roku 1739 vo veľmi dobrej kvalite  vyrábala  huta v Hronci, 

ktorá bola pokladaná za najväčšiu hutu v celom Uhorsku. Nebolo tak u každého výrobcu granátov. V 

tomto období vznikali granáty bizarného tvaru. Svedčia o nedokonalej technológii ich odlievania.   

104. Zaujímavé tvary dutých delostreleckých granátov plnených čiernym strelným prachom. 

 

Skonštruovaniu granátov schopných vytvárať fragmenty pri  ich trvalej deformácii predchádzalo 

mnoho pokusov. Niektoré z nich boli aj písomne zaznamenané a dnes môžu slúžiť na zhodnotenie 

prístupu ich vykonávateľov. Zistilo sa, že významnú úlohu pritom majú vlastnosti materiálu z ktorého 

je zhotovený  dutý granát, rovnako tak aj  hrúbka jeho stien a potom hmotnosť čierneho pušného prachu, 

ktorým je vnútorný priestor granátu vyplnený. V dobe pokusov spadajúcich do 16. až 17. storočia  

najvhodnejším materiálom na výrobu dutých guľatých granátov sa ukázala šedá liatina.  Pokusmi sa 

zistila najvhodnejšia hrúbka stien guľatého granátu. Ak bola hrúbka väčšia nedokázala prachová náplň  

vytvorenými expanzívnymi plynmi roztrieštiť granát na fragmenty. Vtedy došlo k „vyfúknutiu“ 

expanzívnych  plynov z dutého priestoru granátu von plniacim otvorom. Vtedajší konštruktéri 

delostreleckých zbraní ešte nepoznali fragmentáciu stien granátu, ktorá by napomohla vzniku tvarovo 

pravidelnejších črepín. 
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                           A                                                                                   B 

105. Nákres delostreleckých granátov: A. Trhavý. B. Trieštivý. 

 

Hrúbka stien granátu bola charakteristickým znakom pre začlenenie granátu do skupiny 

trhavých, trieštivých alebo treštivotrhavých granátov. Trhavé granáty mali väčšiu hmotnosť výbušniny, 

ale na úkor tenších  stien. Spôsobovali väčšie deštrukčné účinky objektov a to nárazovou vlnou 

vzniknutou pri výbuchu. Preto  pri ničení obranných múrov pevnosti sa im dávala prednosť.  Avšak ak 

bol ničený materiál tvrdý a odolný proti účinkom výbušnín, používali sa granáty s oneskoreným 

výbuchom. Časový zapaľovač inicioval výbuch výbušniny uloženej v granáte až po jeho hlbšom 

vniknutí do ničeného múru a vtedy došlo k väčšiemu poškodeniu stien, ako keby došlo k výbuchu 

granátu na ich povrchu. 

Trieštivé granáty mali hrubé  steny, ktoré im umožňovali hlbšie preniknúť do zasiahnutého 

objektu  bez toho, aby došlo k ich deformácii ihneď pri dotyku s ničeným objektom, avšak len s použitím 

zapaľovača s oneskorením. Deštrukčne účinky na zasiahnutých  objektoch  spôsobovali  predovšetkým 

črepinami  z roztrhaných stien, ktoré  po výbuchu granátu z neho vznikli. 

Trieštivotrhavé granáty boli kompromisom medzi dvoma uvedenými druhmi granátov v 

hmotnosti,  hrúbke stien a v deštrukcii objektov.    

 

2.5.  Delostrelecké granáty s drážkami 

Na zabezpečenie stabilizácie delostreleckého granátu počas letu jeho rotáciou v roku 1862 

riaditeľ zbrojovky Arsenal Wien barion Lenk z Wolfsbergu skonštruoval delostrelecký granát s 

klinovými drážkami a k nemu aj hlaveň s rovnakými drážkami. Takýto granát bolo možné vložiť do 

ústia hlavne a zasunúť ho až na výmetnú náplň. Pri výstrele sa klinové drážky opierali o polia vývrtu 
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hlavne a delostrelecký granát dostával rotáciu. Takýmto systémom boli pomerne dobre utesnené aj 

expanzívne plyny tlačiace na dno granátu.   

 

106. Delostrelecký granát s drážkovaným povrchom. 

 

2.6. Delostrelecké šrapnelové granáty 

  Rozhodenie hromadnej náplne -  šrapnela do okolia u šrapnelového granátu vykonávajú 

expanzívne plyny vzniknuté výbuchom výbušniny uloženej v granáte buď počas letu granáta alebo 

po dopade na zem, na rozdiel od kartáčového granáta, u ktorých zdrojom kinetickej energie hromadnej 

náplne je výmetná náplň uložená v prachovej komore delovej hlavne.  Z uvedeného vyplýva, že  

šrapnelový granát využíva výbušninu umiestnenú v jeho tele iniciovanú  časovým zapaľovačom na 

udelenie kinetickej energie jednotlivým fragmentom hromadnej náplne a kartáčový granát výmetnú 

náplň uloženú v hlavni delostreleckej zbrane. Kartáčový granát nemá zapaľovač. 

Šrapnelové granáty sú konštruované tak, aby vybuchovali vo vzduchu, kedy je možné očakávať 

väčší jeho ranivý účinok a na väčšej zasiahnutej ploche. Za tým účelom majú konštruované aj časové 

zapaľovače iniciujúce výbušninu v nich uloženú počas letu granáta v nastavenom časovom okamžiku. 

Tak ako iné druhy delostreleckých granátov prešli aj šrapnelové granáty zaujímavým vývojom. 

Na zranenie živej sily fragmetom šrapnelového granáta je rozhodujúca jeho kinetická energia. 

Konštruktéri delostreleckých zbraní veľmi dobre poznali základné zákony mechanického pohybu, 

ktorým matematickú podobu dal Isaac Newton v 17. storočí. K ním patril aj zákon o kinetickej energii: 

                                                        Ek = ½ m.v2 

Ek   ...... kinetická energia v J 

m    ...... hmotnosť telesa v kg 

v     ....... rýchlosť pohybujúceho sa telesa v m.s-1 
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Konštruktéri šrapnelových granátov vychádzajúc zo zákonov mechanického pohybu hmotnosť 

výbušniny v šrapnelovom granáte určili tak,  aby pri výbuchu bola schopná udeliť fragmentu (napr. 

kovovej guľôčke Ø 10 mm)  takú rýchlosť pri ktorej by vznikla kinetická energia o hodnote cca  500 J 

a to vo vzdialenosti cca 10 metrov od miesta výbuchu granáta. Pri takejto kinetickej energii je kovová 

guľôčka schopná vniknúť do tela zasiahnutého organizmu a spôsobiť mu vážne zranenie aj smrť.  Zatiaľ 

čo hmotnosť kovových guľôčok plnených do šrapnelového granáta bola nemenná, k zmenám 

dochádzalo u hmotnosti výbušniny laborovanej do šrapnelového granáta.   

Pri výbuchu šrapnelových granátov, ktoré mali fragmenty umiestnené vo vnútri  tela granáta 

počítalo sa s tým, že tlak expanzívnych plynov musí byť takej intenzity, aby dokázal nielen telo granáta 

roztrhnúť ale aj udeliť potrebnú kinetickú energiu fragmentom.    

         

                                                  A                                                   B 

107. Šrapnely: A. Náčrtok šrapnela: 1. Trubkový zapaľovač. 2. Liatinové telo. 3. Oceľové 

guľôčky. 4. Voľne nasypaný čierny strelný prach. 5. Vodiaci tanier.  B. Šrapnel cal. 150 mm s časovým 

hlavovým zapaľovačom z prvej polovice 19. storočia.. 

 

 

 Zavedením do výzbroje diel s drážkovanou hlavňou sa zaviedli do výzbroje delostrelecké 

granáty stabilizované počas letu rotáciou (šikmo postavenými rotačnými výstupkami na tele granáta). 

Tento systém stabilizácie bol využitý aj u šrapnelových granátov. U niektorých armád ich jednotlivé 

druhy boli označované farbou na  hlavovej časti granáta.   
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108. Šrapnelové granáty s hlavovými zapaľovačmi a s upraveným povrchom rotačnými výstupkami. 

 

2.7.  Delostrelecké zápalné granáty: 

 Boli plnené pomaly horiacou pyrotechnickou zmesou. Pri dopade na zem alebo do iného objektu 

došlo k jej rozhodeniu do okolia. Granátovým zapaľovačom zapálená pyrotechnická zmes preniesla 

oheň na okolité horľavé predmety. 

Zápalné granáty veľmi jednoduchej konštrukcie vojaci zhotovovali priamo na bojisku. Ich 

konštrukciu zhotovili aj z prútia. Vnútorný priestor vyložili plátenou látkou. Do neho umiestnili 

pyrotechnickú horľavú zmes. K nej pripojili jednoduchý trubkový zapaľovač. 

109. Spôsob vyhotovovania jednoduchého zápalného granáta. 

 Používali sa aj také zápalné granáty ktoré nemali dutinu na umiestnenie pyrotechnickej zmesi. 

Už v 15. storočí sa vystreľovali z delostreleckých zbraní kamenné gule obalené zápalnou 

pyrotechnickou zmesou. Táto zmes sa zapaľovala buď pri výstrele a to od rozpálených výmetných 
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plynov, alebo pred výstrelom, a to priložením horiaceho predmetu na jej povrch, tak ako sa to robilo pri 

vrhaní zapálených predmetov mechanickými delostreleckými zbraňami. 

 

 V histórii delostrelectva sú prípady ojedinelého vystreľovania rozžeravených delostreleckých 

granátov z hlavní delostreleckých zbraní, najviac však z mažiarov. Príprava takéhoto výstrelu bola 

veľmi náročná a vyžadovala použitie špeciálnych prostriedkov na rozžeravenie granáta. Osobitne sa 

musela urobiť dôkladná izolácia  medzi výmetnou náplňou uloženou do hlavne a rozžeraveným 

granátom, aby nedošlo k predčasnému výstrelu počas nabíjania. Často sa používala ľanová látka,  ktorou 

sa zakryla výmetná náplň a na ňu sa potom položila vrstva navlhčenej hliny.  Výstrel musel byť 

vykonaný veľmi rýchlo po uložení rozžeraveného granáta do hlavne. Ak sa podarilo zasiahnuť horľavé 

objekty rozžeraveným granátom deštrukčný účinok na nich bol značný, pretože rozžeravený granát si 

dlho udržoval zápalnú teplotu pokiaľ nevychladol. Ak sa tak nestalo účinok bol minimálny. Podľa 

zachovaných dôkazov velitelia takúto streľbu všeobecne  považovali za málo účinnú na protivníka.       

 

3. Delené delostrelecké granáty 

 Do kategórie delených granátov patria tie, ktorých konštrukcia je zložená z viacerých časti, 

avšak tieto časti sú nabíjané do hlavne dela a z nej vystreľované ako celok. K týmto druhom patria 

granáty: reťazové,  nožové, tyčové, 

  

3.1. Reťazové delostrelecké granáty 

Tieto druhy granátov mali variácie: plné, delené a duté. 

Reťazové plné granáty boli zložené najčastejšie z dvoch rovnakých gulí medzi sebou 

spojených  reťazou. Niektoré mali granát v podobe jednej gule avšak  na poly rozpolenej.  Reťaze museli 

byť dostatočne silné, aby po výstrele udržali obe časti granáta pohromade, pretože len takto mohli 

obsiahnuť väčšiu plochu ich deštrukčného účinku. 
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                                                  A                                                            B 

110. Reťazové plné granáty: A. Jednotný. B. Delený. 

Niektoré reťazové granáty boli duté. Do ich dutého priestoru sa umiestňovali kovové guľôčky, 

takže granát plnil čiastočne aj funkciu kartáča. 

 

3.2.  Tyčové delostrelecké granáty 

Tyčové delostrelecké granáty mali tvar gulí medzi sebou spojených tyčou.  Takéto delové 

granáty sa do hlavne vkladali tak, že medzi gule sa položili drevené distančné rozpery. Tie pri výstrele 

bránili ohnutiu spojovacej tyče, ktorá by mohla poškodiť vývrt hlavne. Aj tento druh delostreleckých 

granátov počas letu mal väčší priestor ohrozenia, ako plný delostrelecký granát. 

111. Tyčové delostrelecké granáty s spevnými a pohyblivými tyčami.    
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 K ďalšiemu ich zdokonaleniu došlo zavedením pohyblivých tyčí, ktoré mali na koncoch 

vyhotovené oká obopínajúce tyč. K roztiahnutiu segmentov granátu došlo po opustení hlavne a tým 

vytvorili väčší priestor ohrozenia. Aj u týchto granátov pri ich nabíjaní do hlavne dela sa používali 

distančné rozpery. 

3.3.  Kliešťové delostrelecké granáty 

Charakteristickým znakom kliešťového granátu sú dve duté pologule ku ktorým sú pripojené 

dve tyče. V spodnej časti tyče sú spojené reťazovým ohnivkom alebo okami. Do dutých priestorov dvoch 

pologulí sa naukladali oceľové guľôčky a dohromady sa spojili. Takto spojené sa uložili do hlavne na 

výmetnú náplň. Po  výstrele sa ramená roztiahli takže počas letu priestor ohrozenia bol niekoľko násobne 

väčší ako pri plnom granáte. Ohrozený priestor sa ešte zväčšil a to uvoľnením kartáča - oceľových 

guľôčok z pologulí kliešťového granátu.  Tento druh delostreleckých granátov na výrobu bol veľmi 

náročný. Z tohto dôvodu ich použitie v bojových konfliktoch bolo veľmi zriedkavé. 

 

 

112. Kliešťový delostrelecký granát s dutinou pre kartáč. 

 

3.4.  Nožnicové delostrelecké granáty 

 Vynaliezavosť konštruktérov nepoznala medze pri vytváraní takých prostriedkov na ničenie 

živej sily protivníka, akými boli nožnicové granáty. Hoci nie sú k dispozícii skúsenosti s používaním 

takýchto striel v bojových konfliktoch, ale vzhľadom k tvaru a spôsobu zloženia elementov tohto granátu 

je možné prijať záver, že mali docieliť, okrem bolestivých zranení aj  vyvolanie pocitu strachu negatívne 

pôsobiaceho na bojovú aktivitu nepriateľských vojakov. 
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113. Nožnicový delostrelecký granát 

 Nožnicový granát bol  zložený z dvoch ramien – nožníc, ktoré boli  k sebe pripojené nitom. 

Podľa kalibru dela určeného na vystrelenie takéhoto granátu sa ramená roztiahli alebo zúžili a vložili do 

ústia hlavne na výmetnú náplň. Po vystrelení bolo možné predpokladať, že ramená sa počas letu naplno 

roztvoria a takto vytvoria väčší ohrozený priestor.     

 

4.  Prostriedky na utesnenie výmetnej náplne v hlavni   

Podmienkou pre odovzdanie vytvorenej kinetickej energie expanzívnymi plynmi 

vzniknutými zhorením výmetnej náplne u delostreleckých palných zbraní s hlavňou je 

usmernenie ich toku na dno delostreleckého granátu. Nemali by unikať medzi povrchom 

delostreleckého granátu a stenami hlavne. Splnenie tejto požiadavky konštruktéri zbraní riešili 

niekoľkými spôsobmi. 

K najjednoduchším spôsobom tesnenia granátu patril ich kaliber totožný s kalibrom 

hlavne. Takýto systém fungoval za predpokladu, že hlaveň bola čistá. Problém nastal vtedy keď 

došlo k jej zaneseniu splodinami výstrelu. Na stenách nanesené splodiny bránili zasunutiu 

delostreleckého granátu do hlavne.  Ak sa malo v streľbe pokračovať,  hlaveň sa musela vyčistiť 

– odstrániť z nej splodiny výstrelu. Počas tohto čistenia, hoci trvalo krátko, delo bolo z boja 

vyradené. 

K ďalším prostriedkom patrilo tesnenie z ľanovej alebo konopnej priadze poprípade 

z látok z nich vyhotovených. Na výmetnú náplň sa vložila vrstva priadze a na ňu delostrelecký 
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granát. Ak jeho kaliber bol menší sa priadzou obalil alebo látkou a takto obalený sa zasunul do  

hlavne. Pri výstrele  expanzívne plyny natlačili tesnenie do medzery medzi stenami hlavne a 

obvodovou časťou delostreleckého granátu. 

K zaujímavým spôsobom tesnenia delostreleckých granátov patrila vložka. Bola 

vyhotovená z dvoch drevených doštičiek medzi ktorými bol umiestnený filc. Ten bol 

napustený tukom, ktorý sa z neho pri výstrele vytlačil a  namastil vývrt hlavne.  Vložka bola k 

strele pripevnená kovovými páskami. Ak guľatý delostrelecký granát mal hlavový zapaľovač 

uvedený druh tesnenia plnil funkciu šípovej  stabilizácie granátu -  udržoval zapaľovač vo smere 

letu granáta k cieľu.     

114. Delostrelecký granát s tesnením plniacim súčasne funkciu stabilizátora. 

Konštruktéri prišli s návrhom plášť delostreleckých granátov obaliť vrstvou olova, 

ktoré je mäkké a umožní granát  nepatrne väčšieho kalibru zasunúť do drážkovanej hlavne. Jej 

prechodom dostane potrebnú rotáciu na stabilizáciu počas letu.  Takto  obalené delostrelecké 

granáty boli zavedené  do výzbroje delostreleckých jednotiek, avšak dlho v nich sa neudržali. 

Začiatkom 19. storočia začínajú konštruktéri diel intenzívne pracovať na zdokonaľovaní 

systémov diel nabíjaných zadnou časťou hlavne a to jednotnými ako aj delenými 

delostreleckými granátmi. K prvým systémom patria konštrukcie s uzavieraním zadnej časti 

hlavne skrutkovým uzáverom.  Po jeho po odskrutkovaní sa odklopí do pravej alebo do ľavej 

strany. Po vložení delostreleckého granáta do hlavne sa priklopí k jej zadnej časti a skrutkovým 

závitom sa k nej pripojí. Závery využívajúce vertikálny alebo horizontálny systém uzatvárania 

delostreleckého granáta v hlavni prichádzajú do výzbroje až v druhej polovici 19. storočia.  

Týmito konštrukčnými systémami uzamykania delostreleckých granátov v nábojovej komore 

prichádza nová etapa konštrukcií delostreleckých zbraní. 
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115. Delostrelecký granát s hlavovým zapaľovačom obalený oloveným plášťom 

utesňujúcim expanzívne plyny, určený pre delá nabíjané zadnou časťou hlavne. 

 

  Medené alebo bronzové vodiace  krúžky, poprípade vodiace krúžky zhotovené ďalších mäkkých 

zliatin kovov  sa začali používať až moderných delostreleckých granátov nabíjaných zadnou časťou 

hlavne. U nich výmetná náplň bola zostavená už z bezdymného prachu. 

 

5. Zapaľovače delostreleckých granátov   

 Konštruktéri museli riešiť aj spôsob iniciácie čierneho strelného prachu uloženého v granáte a 

to v požadovanom časovom okamžiku od jeho výstrelu.  Experimentálne, ale aj samotnou praxou bolo 

vyskúšaných mnoho spôsobov iniciácie. K tomu najjednoduchšiemu patrilo zasunutie granátu do 

hlavne s horiacou zápalnicou a následné jeho vystrelenie. Plameň horiacej zápalnice, ak počas letu 

delostreleckého granáta nezhasol,  sa preniesol do čierneho strelného prachu a inicioval ho. V praxi to 

prebiehalo tak, že do hlavne na utesnenú výmetnú náplň sa zasunul granát s horiacou zápalnicou. Ihneď 

po jeho  zasunutí sa zapálil čierny strelný prach na panvičke dela, ktorý cez zápalný kanálik preniesol 

plameň do výmetnej náplne a inicioval ju. Tým došlo k výstrelu a granát  opustil hlaveň. Počas jeho  letu 

zápalnica horela a keď sa jej plameň preniesol do čierneho  strelného  prachu uloženého vo vnútornom 

priestore granátu, inicioval ho. Došlo k jeho výbuchu, roztrhnutiu povrchovej časti granátu  na 

fragmenty ničiace objekty v okruhu ich pôsobnosti. K výbuchu mohlo dôjsť počas letu granátu  ale aj 

po dopade na zem. Výbuch mohol zlyhať ak došlo k vypadnutiu zápalnice z hrdla granátu, jej  zhasnutím 

atď.  Vtedy dopadnutý granát  na zem nevybuchol. 
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116. Delostrelecký granát s jednoduchým časovým pyrotechnickým zapaľovačom: 1. Trubkový 

zapaľovač naplnený pyrotechnickou zmesou. 2. Telo granátu. 3. Výbušnina. 

 

Nabíjanie dela granátom s horiacou zápalnicou bol veľmi nebezpečný úkon ohrozujúci obsluhu 

dela. Mohlo sa stať, že po vložení granáta do hlavne s horiacou zápalnicou nepodarilo sa zapáliť čierny 

strelný prach uložený na panvičke dela a tým aj iniciovať výmetnú náplň. V takom prípade došlo k 

výbuchu granátu vo vývrte hlavne. Tiež granát  mohol vybuchnúť ihneď po opustení  hlavne. Vtedy bola 

ohrozená črepinami nielen obsluha dela ale aj okolité osoby. Takýto spôsob iniciácie delostreleckých 

granátov sa dlho používal u mažiarov, avšak u ostatných diel sa od neho sa upustilo. 

K ďalšiemu spôsobu iniciácie čierneho strelného prachu uloženého v tele granátu sa používali 

pyrotechnické zapaľovače. Boli to trúbky vyhotovené z dreva alebo z plechu naplnené pyrotechnickou 

pomaly horiacou zmesou (flegmatizovaným čiernym strelným prachom). Zapaľovač sa strčil do otvoru 

granátu a v ňom sa upevnil. Delostrelecký granát adjustovaný takýmto zapaľovačom sa vložil do hlavne 

na výmetnú náplň tak,  aby bol v dotyku s výmetnou náplňou. Po jej zapálení vzniknutý  plameň zapálil 

aj pyrotechnický zapaľovač. Ten horel počas letu granátu. Až sa jeho plameň preniesol do čierneho 

strelného prachu nachádzajúceho sa v tele granáta, inicioval ho  a granát vybuchol. Aj tento spôsob 

iniciácie bol nebezpečný pretože rozpálené expanzívne plyny pri výstrele mohli preniknúť okolo 

zapaľovača do čierneho strelného prachu v granáte a iniciovať ho ešte v hlavni poprípade pri ústi hlavne. 

Od pyrotechnického zapaľovača záviselo či čierny strelný prach v granáte bude iniciovaný počas letu 

alebo po jeho dopade na zem. Po  dopade na zem, ak z neho zapaľovač vypadol ešte pred prenesením 

plameňa do čierneho strelného prachu, granát nevybuchol. 

Pyrotechnické zapaľovače boli roztriedené do skupín a to podľa doby horenia v nich uloženého 

stĺpca flegmatizovaného čierneho strelného prachu. Merítkom pre výber zapaľovača bola vzdialenosť 

cieľa. Na zasiahnutie vzdialenejšieho cieľa sa vyberal zapaľovač s dlhšou dobou horenia. Miesto 
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výbuchu delostreleckého granáta pri priamej streľbe na cieľ bolo viditeľné. Sledovala ho celá posádka 

dela. Vybuchnutý delostrelecký granát v mieste jeho výbuchu vytvoril hustý dym.  Podľa dochovaných 

správ z bojísk sotva 20% vystrelených delostreleckých granátov vybuchlo nad hlavami protivníkových 

vojakov. Ostatné vybuchovali po dopade na zem.   

K modernejším zapaľovačom patrili tie, ktoré sa iniciovali dynamickým nárazom vzniknutým 

pri výstrele granáta. U týchto zapaľovačov úderník narazil pri výstrele do pyrotechnickej zmesi 

(traskaviny) a inicioval ju. Od nej sa inicioval zapaľovač. Ten preniesol plameň do čierneho strelného 

prachu uloženého v granáte a zapálil ho. U zdokonalených zapaľovačov tohto druhu bolo možné dobu 

prenosu iniciácie (načasovanie) nastaviť. 

K osobitnej skupine  zapaľovačov patrili tie ktoré sa iniciovali nárazom granáta do tvrdého 

predmetu. Našli využitie pri útokoch na živú silu protivníka a nechránené objekty. V námorných bitkách 

už také využitie nemali, pretože umiestnené do delostreleckých  granátov tieto vybuchovali ihneď po 

náraze do lode a neprenikli do jej vnútorných priestorov, kde by boli ich deštrukčné účinky väčšie.  Tento 

nedostatok u delostreleckých granátov bol neskoršie vyriešený oneskorovačom.   

Aby nárazový zapaľovač počas letu granátu až do nárazu do prekážky bol vpredu, stabilitu v 

takejto polohe zabezpečovalo jeho sedlo, nachádzajúce sa na opačnej strane uloženého zapaľovača. 

 

 

117. Delostrelecký granát s nárazovým zapaľovačom a so stabilizujúcim sedlom. 

 Veľký význam pre zjednodušenie zápalu výmetnej náplne v delovej hlavni ale aj na 

zapálenie čierneho strelného prachu nachádzajúceho sa v tele trhavého alebo trieštivého 

granáta, malo vynájdenie traskaviny citlivej na mechanické podnety, a to fulminátu 

olovnatého (v hovorovej reči používaný názov - traskavá ortuť) Hg(ONC)2.  Za  vynálezcu 

traskavej ortuti je v Anglicku sa považovaný chemik Edward Charles Howard (1774-1816). 
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Pochádzal zo šľachtickej rodiny, a keďže správu majetku ich rodiny dostal starší brat musel sa 

venovať inému povolaniu a tým bola chémia. V nej dosiahol niektoré zaujímavé výsledky, napr. 

zaviedol rafináciu cukru pod tlakom, avšak k najväčším výsledkom jeho práce patrí práve 

vynájdenie traskavej ortuti. Tú sa mu podarilo vyrobiť pôsobením kyseliny dusičnej (HNO3) 

na  ortuť (Hg). Jej pôsobením vznikol dusičnan ortutnatý  (Hg(NO3)2 ). Do vzniknutého 

roztoku nalial etylalkohol (C2H6O), ktorý spôsobil po niekoľkých minútach kryštalizáciu 

traskavej ortuti. Potom už len precedením oddelil kryštáliky traskavej ortuti od roztoku. Po jej 

dokonalom premytí a vysušení sa presvedčil, že je mimoriadne citlivá na otvorený plameň a 

tiež na mechanické podnety. Howard bol za objav traskavej ortuti vysoko poctený. Nielen že v 

roku 1800 mu bola udelená u Royal Society cena Copley medaille, ale stal sa aj členom 

Kráľovskej spoločnosti. 

 Niektoré vlastnosti traskavej ortuti, ako je citlivosť k mechanickým podnetom a k teplu, 

začali chemici zvyšovať, a to pridávaním do nej rôznych zmesí chemických látok. Do traskavej 

ortuti sa pridávalo aj tlčené sklo, ktoré zvyšovalo trenie produkujúce teplo. Tým sa zvýšila 

citlivosť traskavej ortuti na mechanický podnet - náraz, čo bolo veľmi dôležité pri konštruovaní 

zapaľovačov delostreleckých granátov a neskoršie aj mechanických roznecovačov 

delostreleckej munície.      

 Vynález traskavej ortuti znamenal aj prevrat v doposiaľ používaných systémov zápalu 

výmetnej náplne u ručných strelných palných zbraní. Pušky a pištole s doterajšími 

kresadlovými zámkami počas krátkej doby po roku 1800 začali byť nahradzované perkusnými 

zámkami alebo boli na takýto systém zápalu prerábané. U perkusného systému zápalu traskavá 

ortuť bola uložená do medenej zápalky v tvare malej mištičky. Zápalka sa nasadzovala na pistón 

pripevnený k hlavni v mieste jej prachovej komory. Iniciovala sa úderom kohútika. Vzniknutý 

plameň sa preniesol cez zápalný kanálik pistóna do čierneho strelného prachu uloženého v 

prachovej komore zbrane a zapálil ho. Perkusný zápal bol omnoho spoľahlivejší ako zápal  

kresadlovým zámkom. Zápalky boli odolné aj proti nepriaznivému počasiu a spoľahlivejšie 

zapaľovali výmetnú náplň. Skrátil sa aj čas potrebný na prípravu výstrelu. 

 V niektorých múzeách sa môže záujemca stretnúť s delostreleckými zbraňami 

nabíjanými ústim hlavne, ktoré majú pri zápalnom kanáliku upevnený systém perkusného 

zápalu. Takýto systém zápalu trval len niekoľko rokov, pretože bol vytlačený delostreleckými 

granátmi s integrujúcim systémom zápalu, ktoré už boli nabíjané do hlavne jej zadnou časťou 

a uzamykané záverom. 
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6. Kartuše 

 Postupom času sa ukázalo, že nabíjanie delostreleckých zbraní trvá dlho, čím sa znižuje ich 

kadencia. Najviac to bolo viditeľné pri dynamicky rozvíjajúcich sa postupov protivníka na bojisku ale 

aj pri potrebe vykonania prielomu v jeho líniách, kedy delostrelecká paľba bola pomalá a tým aj málo 

účinná. To viedlo veliteľov ale aj konštruktérov  delostreleckých zbraní k prijatiu účinných opatrení na 

odstránenie uvedeného nedostatku.   

 Tradičný spôsob nabíjania dela, pri ktorom obsluha dela pred každým vložením predpísanej 

hmotnosti výmetnej náplne do hlavne musela sa vzdialiť od dela niekoľko metrov, aby mohla nabrať zo 

súdka určitú hmotnosť čierneho strelného prachu a vrátiť sa s ním k delu sa vyriešila tým, že určená  

hmotnosť čierneho strelného prachu pre určitý druh delostreleckých granátov sa umiestnila do 

plátenného vrecka a toto vrecko sa zasunulo do hlavne. Hmotnosť čierneho strelného prachu sa neskoršie 

označovala nápisom na vrecku. To umožňovalo používať kartuše naplnené čiernym strelným prachom 

podľa potrebného dostrelu delostreleckých granátov. Takýchto vreciek v zásobe pri dele bolo viac a boli 

pripravené k jeho okamžitému nabitiu. 

 Delostrelecké granáty  zložené z viacerých častí -  kartáča (kovových guľôčok) sa tiež ukladali 

do plátenných vreciek a potom do hlavne dela. Okrem plátenných vreciek na spojenie hromadnej náplne 

kartáča sa používali aj kontajnery zhotovené zo súkna, drevených dýh ale aj z tenkého plechu.  Po 

opustení hlavne sa obal kartuše (kontajner) roztrhol a jednotlivé časti kartáča leteli samostatne  po 

svojich dráhach k cieľu. 

 

                                                   A                                                              B 

118. Kartuše obsahujúce kartáč delostreleckého granáta: A. Kartuša s kartáčom uloženým v plátennom 

vrecku.  B. Kartuša s uloženým kartáčom v kontajneri. 

 



144 
 

  

K ďalšiemu skráteniu času potrebného na nabitie dela došlo tým, že do vrecka k čiernemu strelnému 

prachu sa pribalil jednotný granát alebo kartáčový granát (kovové guľôčky). Takto zostrojená kartuša  

sa zasúvala ako jeden celok do hlavne dela.  Bol to prvý krok na ceste k postupnému vzniku jednotných 

delostreleckých granátov.     

 

 

119. Replika kartuše pochádzajúca zo 16. storočia. 

 V Bratislave pri vykonávaní zemných prác v 80-tych rokoch minulého storočia boli 

nájdené delostrelecké granáty pochádzajúce z roku 1809 použité francúzskou armádou pri 

delostreleckom útoku na Bratislavu.  Vtedy došlo delostreleckými granátmi k usmrteniu 

viacerých osôb, k zapáleniu 143 domov a k ďalším materiálnym škodám. Niektoré 

delostrelecké granáty nevybuchli a zostali v zemi alebo v múroch domov. Odborníkom v 

kriminalistickej pyrotechnike boli niektoré z nájdených delostreleckých granátov doručené na 

kriminalistické skúmanie. Ich skúmaním sa malo zistiť či neobsahujú výbušninu schopnú 

vybuchnúť a akého druhu je táto výbušnina. Kriminalistickí pyrotechnici delaborovali z 

delostreleckého granáta čiernu pevnú zmes, ktorá bola vo vnútri tela  granáta.  Analýzou 

delaborovanej zmesi bolo zistené, že ide o čierny strelný prach, ktorý sa používal ako výbušnina 

do delostreleckých granátov s kovovým telom majúcich trieštivo - trhavý účinok na zasiahnuté 

objekty. Delaborovaný čierny strelný prach bol ponechaný na voľnom priestranstve  pri 

kancelárskej teplote počas niekoľkých dní. Po tejto dobe sa vykonala skúška jeho 

výbušinárskych vlastností. Pri skúške zápalu otvoreným plameňom čierny strelný prach 

reagoval explozívnym horením.  Okrem iných skúšok bola vykonaná aj skúška jeho 

spôsobilosti na použitie ako výmetnej náplne u historickej vojenskej pušky vz. 1854 (Lorenz). 

Pri skúške bola použitá kompresná strela Lorenzovej konštrukcie cal. 13,9 mm a hmotnosť 

výmetnej náplne rovnajúcej sa 1/8 hmotnosti strely.  Ako iniciátor výmetnej náplne bola použitá 

perkusná zápalka pochádzajúca od fy Dynamil Nobel. Výstrelom do smrekovej dosky sa zistila 

hĺbka vniknutia strely. Kontrolný výstrel bol vykonaný z uvedenej zbrane s použitím rovnakej 
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strely ako aj hmotnosti výmetnej náplne čierneho strelného prachu Vesuvit vyrábaného v 

Československu.  Hĺbka vniknutia do drevenej dosky u oboch výstrelov bola takmer rovnaká.  

Z uvedeného vyplýva, že aj po uplynutí dlhého obdobia čierny strelný prach laborovaný do 

francúzskeho delostreleckého granáta si udržal pôvodné „výbušinárske“ vlastnosti.   
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V. HISTÓRIA  VÝROBY  DELOSTRELECKÝCH   

ZBRANÍ 

    

 Výroba zbraní bol nepretržitý proces dejinách ľudstva, ktorý pokračuje aj v súčasnej 

dobe. Kedy začal? Najpravdepodobnejšie vtedy, keď človek sa začal živiť živočíšnou potravou 

a na jej získanie mu už nestačila vlastná fyzická sila. Jej účinok na lovenú zver musel znásobiť, 

a to na začiatku primitívnymi zbraňami nachádzajúcimi sa voľne v prírode (kamene, drevené 

kyjaky, haluze atď.), a neskoršie ich vlastnou výrobou.  Vyrobené zbrane mu slúžili nielen k 

lovu zveri ale aj proti votrelcom, usilujúcim sa získať jeho loviská a podmaniť si ho. 

 Vývoj ľudstva je poznačený mnohými konfliktami prebiehajúcimi medzi 

spoločenskými skupinami. Mali väčšinou mocenský charakter a z neho plynúce materiálne 

výhody. Na veľmi nízkej organizovanosti spoločenských skupín mali vznikajúce konflikty len 

lokálny charakter. Vznikom väčších zoskupení do nich boli zainteresované viaceré národy s 

tisícami vojakov zo zbraňami, ktoré sa neustále zdokonaľovali. Bojujúce strany si uvedomovali, 

že získanie víťazstva vyžaduje  nielen existenciu dobre vycvičenej armády ale aj moderné 

zbrane. Ich modernizácia bola vždy spojená s  využitím skúseností z bojov ale aj rozumového 

potenciálu významných osôb. Na ich výrobu sa vynakladali enormné sily a prostriedky 

spoločnosti. Ich cenu zaplatili obyčajní ľudia a to vo forme daní, rôznych poplatkov a krátením 

ich mzdy. 

 Zavedenie delostreleckých zbraní do armád a ich používanie v bojových konfliktoch, či 

už na potlačenie koristníckych záujmov protivníka alebo na získanie koristi v dobyvačných 

vojnách, prinieslo veľké spoločenské zmeny. V armádach sa vytvárali nové taktiky vedenia 

boja, menila sa doterajšia organizácia jednotiek atď. Zavádzali sa nové postupy vo výrobe 

zbrojného arzenálu, chemický priemysel musel svojou kapacitou pokryť výrobu výbušnín  a 

ideologická výchova mala pripraviť človeka obetovať to najcennejšie v prípade vzniku 

vojnového konfliktu. 

 Počiatok vzniku delostreleckých zbraní mnohí historici vidia vo vynájdení 

pyrotechnických zmesí, schopných intenzívne horieť a vytvárať expanzívne  plyny na udelenie 

kinetickej energie predmetom - granátom. Takéto pyrotechnické zmesi boli známe v Číne už v 
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2. storočí  a hoci v tomto období sa používali na vytváranie svetelných a akustických efektov 

pri rôznych oslavách, predsa však položili základy budúcej výrobe pyrotechnických zmesí 

využívaných na udelenie kinetickej energie delostreleckým granátom. 

A. Lietajúce čínske oštepy 

Podľa niektorých historikov pravdepodobne už v 13. storočí pred n. l. existovali v Číne 

zbrane pomenované historikmi „lietajúce oštepy“. Mali jednoduchú konštrukciu. K oštepu bola 

pripevnená hlinená nádoba naplnená pyrotechnickou zmesou, vytvárajúcou pri horení 

expanzívne plyny. Jej výtokový otvor bol upravený do tvaru trysky. Oštep pred vrhnutím sa  

zapichol zadným koncom do zeme alebo sa položil do korýtka a to vo smere jeho budúceho 

letu. Po zapálení pyrotechnickej zmesi vyprodukované expanzívne plyny udelili oštepu 

kinetickú energiu potrebnú na jeho dopravenie do cieľa. Ak pyrotechnická zmes v hlinenej 

nádobe počas letu ešte nezhorela a po dopade na zem sa rozbila, jej horiace zbytky rozhodené 

do okolia zapaľovali okolité horľavé predmety. 

Lietajúce oštepy mali počas letu šípovú stabilizáciu (v prednej časti oštepu bola 

najväčšia hmotnosť a stred ťažnej sily), ktorej napomáhalo ratisko oštepu.    

 

120. „Lietajúci oštep“ pripravený k výstrelu. 
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B. Výroba arabskej madfy 

 

Za prvú delostreleckú zbraň, ktorá mala hlaveň, komoru pre uloženie výmetnej náplne 

a stojan slúžiaci na udržanie jej námeru a odmeru, a to najdôležitejšie – schopnosť vystreliť 

strelu - možno považovať arabskú madfu.  Číňania podali dôkazy o tom, že už v 9. storočí 

bola u nich používaná zbraň rovnakého druhu. Podľa niektorých historických dokumentoch 

arabská madfa  vznikla v 14. storočí. V nich je zbraň popísaná a okrem toho sa tu nachádza aj 

zloženie výmetnej náplne – pyrotechnickej zmesi, schopnej produkovať expanzívne plyny na 

udelenie kinetickej energie strele. Jej názov dostala v niektorej arabskej krajine. 

 

 

121. Výstrel z madfi 
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Jej výroba bola jednoduchá. Hlaveň bola vyhotovená z bambusu alebo tvrdého dreva o 

takej hrúbke, aby bolo možné v ňom vyvŕtať dutý otvor – vývrt hlavne  o priemere cca 7 cm. 

Ak sa použil bambus tak do dutého priestoru sa zarazil klin, ktorý určil dĺžku vývrtu. Jeho dĺžka 

sa pohybovala od  1 až 1,2 metra.  Z vrchnej časti do priestoru umiestnenia výmetnej náplne sa 

vyvŕtal zápalný kanálik. Aby hlaveň vyrobená z bambusu alebo dreva odolala tlakom plynov 

vzniknutých pri výstrele, bola ešte spevnená niekoľkými kovovými obrúčkami. 

Madfu po bojisku boli schopní prenášať dvaja vojaci. Ďalší dvaja nosili potrebné 

komponenty k výstrelu. Na mieste výstrelu sa  horný koniec hlavne  uložil do rázštepu 

zatlčeného do zeme a dolný sa  zasunul  do zeme a to podľa smeru výstrelu. Jeho funkciou bolo 

aj tlmenie spätného nárazu vznikajúceho pri výstrele. Potom sa do hlavne vložila výmetná náplň 

a zasunula do prachovej komory. Na ňu sa uložilo tesnenie a na tesnenie kamenná strela. 

Zápalný kanálik sa zaplnil čiernym strelným prachom a zbraň bola pripravená k výstrelu. 

Výstrel nastal po zapálení prachu uloženého na panvičke rozpáleným kutáčom alebo tlejúcim 

luntom. Vzniknutý plameň  sa  preniesol zo zápalného kanálika do  výmetnej náplne a inicioval 

ju.   

 

 

C. Výroba hlavní delostreleckých zbraní 

 

1. Výroba bombárd   

 

K prvým delostreleckým zbraniam patrili bombardy. Boli schopné vystreľovať jednotné 

ako aj hromadné strely.  Ich výroba začala v druhej polovici 14. storočia. Vystreľovali sa z nich  

kamenné gule  o hmotnosti cca 2,5 kg. Hlavne boli dlhé 0,8 – 1,2 metra. Bombardy vyrábané v 

15. storočí mali kaliber až  500 mm a dĺžku 5 – 6 kalibrov. Boli z nich  vystreľované  kamenné 

gule o hmotnosti až 320 kg.  Hmotnosť bombárd dosahovala až 15 ton. 
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122. Bombardy zo 14. storočia vyrobené skúvanim železných tyčí a obručí. 

 

 Prvé bombardy mali osobitnú konštrukciu hlavne. Pri ich výrobe  boli použité železné 

tyče priečneho prierezu obdĺžnika alebo štvorca. Tie sa poskladali po obvode, tak ako sa 

skladajú dužiny pri ručnej výrobe sudov a opásali sa obručami. Takto dohromady spojené tyče 

s obručami sa pri kujnej teplote  skúvali dohromady. Samostatne, avšak podobným spôsobom 

ako hlaveň, sa vykovala aj časť hlavne - prachová komora. Jej vnútorný priemer – priemer 

prachovej  komora bol len 1/4  až o 1/3 kalibru hlavne. Potom sa prikovala k hlavni. Pri 

prikovávaní prachovej komory k hlavni sa využili predĺžené tyče, z ktorých bola zostavená 

hlaveň. Tie sa prikovali na povrchovú časť prachovej komory. Pri použití takejto technológie 

výroby bolo veľmi náročné skúvať jednotlivé časti dohromady tak, aby počas výstrelu 

povrchom hlavne alebo prachovej komory neunikali expanzívne  plyny. 

 Po skutí dohromady železných tyčí a prikovaní prachovej komory sa robila „vodná 

skúška“ Bombarda sa postavila do kolmej polohy a naliala sa do nej voda. Otvory ktorými 

vytekala voda von sa poznačili. Ďalším kovaním sa uzatvorili.  Poctiví výrobcovia bombárd 

skúšku vodou opakovali dotiaľ,  pokiaľ neprestala voda z bombardy unikať. 

 Kvalita bombárd vyhotovených skúvaním tyčí nebola najlepšia. Dôkazy o tom podávajú 

záznamy v kronikách od očitých svedkov, poukazujúcich na konkrétne udalosti pri používaní 

bombárd. V roku 1430 spojené vojská husitov obliehali Karštejn. Pri obliehaní strieľali z dvoch 

diel.  Jedno delo prasklo pri šiestom výstrele a druhé pri siedmom výstrele. 
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123. Detail pripojenia hlavne bombardy k prachovej komore. 

 

 Technológia výroby bombárd skúvanim tyčí sa zdokonaľovala. Dôkazom toho sú 

bombardy, ktorých povrchové časti  sú veľmi dobre kovaním spojené.   

 

 

124. Povrch bombardy podáva dôkaz o veľmi dobrej technológii skúvania jednotlivých častí. 

 

V 15. storočí došlo k postupnému zániku technológie výroby bombárd skúvanim. 

Pokročilá technika výroby zvonov odlievaním našla využitie aj pri odlievaní bombárd zo zliatin 

medi. Konštrukcia bombárd (hlaveň s väčším kalibrom ako je priemer prachovej komory) sa 

zachovala. 
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124. Bombarda odliata zo zliatin medi cínu a ďalších prvkov. 

 

 Na začiatku výroby bombárd technológiou ich odlievania bola použitá zliatina aká sa 

používala pri výrobe zvonov. Počas krátkeho obdobia sa ukázalo, že nemá vhodné vlastnosti 

pre výrobu bombárd. Nedokázala odolávať vysokým tlakom expanzívnych plynov pri výstrele. 

To viedlo mnohých delolejárov  k experimentovaniu. Postupne sa kvalita zliatiny používaná pri 

výrobe hlavní zlepšovala. Jej zloženie sa prísne utajovalo. Zaujímavé skúmanie zamerané na 

zistenie obsahu jednotlivých chemických prvkov v zliatine bolo urobené anglickými 

odborníkmi. Na konci 19. storočia odborníci v Anglicku skúmali zloženie zliatiny použitej na 

výrobu bombardy Mehmeda II., ktorá anglickému kráľovi bola darovaná. Zistili, že obsahuje 

92% medi a 8% olova. Takéto zloženie mali aj ďalšie bombardy vyrobené v Turecku v dobe 

výroby bombardy Mehmeda II. 

 

 

125. Bombarda Mehmeda II. darovaná tureckým sultánom anglickému kráľovi. 
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 Delolejári veľmi dlho skúmali aké by bolo najvhodnejšie zloženia liatiny na výrobu 

delových hlavní. Hlavne vyrobené z takmer čistej medi boli mäkké a nezaručovali dobrú 

odolnosť proti expanzívnym plynom. Určité zlepšenie nastalo primiešaním 5 až 8 dielov cínu, 

ktorý zlepšil tekutosť kovu a uľahčil odlievanie. Niektorí delolejári do zliatiny dávali až 13 a 

iní ešte viac dielov cínu. Odliate premety z takejto zliatiny boli skôr vhodné na výrobu nástrojov 

kde sa vyžadovala tvrdosť. Dnešnými metódami skúmania zloženia zliatiny použitých na 

výrobu diel bolo zistené, že do zliatiny okrem cínu dávali delolejári aj olovo. 

 Veľmi dôležité bolo dodržať správnu teplotu roztavených kovov pri odlievaní 

delostreleckých hlavní. Hoci taviaca teplota medi je nižšia ako železa predsa bolo potrebné 

roztavenú zmes medi a cínu poprípade aj olova udržať pri odlievaní aspoň na úrovni 1300° C. 

To vyžadovalo použitie dúchadiel zvyšujúcich intenzitu horenia dreveného uhlia vháňaním 

vzduchu.   

Európski delolejári pri výrobe diel dávali prednosť použitiu medi vyrobenej na 

Slovensku. Zistili, že obsahuje veľmi málo chemických prvkov znehodnocujúcich liatinu (síru, 

fosfor atď.) Zliatina na výrobu diel z tejto medi bola zložená z 85 dielov medi, 10 až 13 dielov 

cínu a 2 až 5 dielov mosadze. 

Do histórie výroby bombárd sa zapísal maďarský zlievač Urban. V roku 1453 v dobe 

obliehania Konštantínopola  utiekol od svojich krajanov bojujúcich proti Turkom a pridal sa k 

nim.  Tureckému sultánovi  Mehmedovi II. prisľúbil uliať také delo, ktorým zborí hradby 

mestského opevnenia a po ich zborení otvorí tureckým vojskám vstup do mesta. Turecký sultán 

súhlasil s jeho návrhom. Poskytol mul dostatok surovín aj pomocníkov na odliatie dela. Delo 

sa mu skutočne podarilo odliať. Malo kaliber 610 mm, bolo schopné vystreľovať kamenné gule 

o hmotnosti 328 kg. Na jeho privezenie k mestským hradbám muselo sa použiť 60 býkov a 100 

robotníkov. Proti šípom obrancov pevnosti bola obsluha dela chránená vymurovanou stenou. 

Výstrely z bombardy skutočne vážne narušili mestské hradby a umožnili tureckej armáde 

neskoršie mesto obsadiť. Urban sa dlho z úspechu netešil. Pri výstrele z bombardy došlo k 

roztrhnutiu hlavne a on bol usmrtený aj s obsluhou. 

 

V 15. storočí sa na Slovensku vyrábali delové hlavne takmer pre celé Uhorsko. 

Dôvodom nebolo len dostatočné množstvo medi, cínu a olova z miestnych baní ale aj kvalitní 

delolejári, ktorí na veľmi dobrej úrovni ovládali svoje remeslo. Dôkazom toho sú mnohé 
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historické dokumenty obsahujúce údaje o vyrobených a vyvezených zbraniach z územia 

Slovenska do iných krajín. 

Výroba diel na Slovensku v 15. storočí bola vo viacerých mestách. Existujú hodnoverné 

doklady o tom, že v Bardejove sa už v roku 1411 odliala hlaveň pre mesto Prešov. Výrobu lafety 

pre ňu vyrobili už prešovskí majstri. Existuje viacej dokladov o výrobe delových hlavní a k nim 

lafiet v meste Bratislava. Pre Jána Hunyadyho  bola odliata delová hlaveň asi v roku 1451, ktorá 

bola pomenovaná Čajka. Výroba delových hlavní a k ním aj lafiet sa rozšírila po viacerých 

slovenských mestách, akými boli Košice, Levoča, Prešov, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, 

Kremnica   a ďalšie. V týchto mestách sa do diel vyrábali aj guľaté granáty. Špecialistom na ich 

výrobu bol majster Ladislav zo Štítnika, ktorý ich vyrábal vo svojej železiarskej huty. 

Po roku 1526 došlo k utlmeniu výroby diel na Slovensku, ktoré z časti bolo obsadené 

po prehratej bitke pri Moháči osmanskými vojskami. Turci nedovolili výrobu zbraní a každý 

pokus o ich výrobu prísne trestali. Aj napriek tomu výroba sa preniesla do severných 

slovenských miest kde Turci neboli. 

Na Slovensku v dobe protihabsburgských stavovských povstaní bol zvýšený dopyt po 

delách, ktoré by mohli povstalci využiť proti vojskám monarchie. V tomto období bolo 

vyrobených veľa diel v slovenských mestách.        

V 14. a 15. storočí výroba bombárd ani ostatných delových hlavní neprebiehala podľa 

noriem, a preto každá vyrobená hlaveň bola individuálnym výrobkom jej majstrov. Zachované 

exempláre podávajú dôkazy o technických schopnostiach delolejárov. Väčšinu skúseností 

získavali z praxe, pretože sa zúčastňovali vojnových konfliktoch a v nich osobne delá  

obsluhovali. Ak došlo k trvalej deformácii hlavne počas jej výstrelu, pri ktorom veľmi často  

došlo aj k zraneniu osôb, bol to dôvod na zistenie príčin, ktoré ju spôsobili. Posudzovala sa 

hrúbka jednotlivých častí hlavne, najmä tých ktoré neodolali vysokým tlakom. V tejto súvislosti 

sa posudzovalo aj zloženie materiálu z ktorého bombarda bola vyrobená. Nájdenie vlasových 

trhlín v mieste trvalých deformácii, lunkrov, zaliatej stružky podávalo dôkazy o nekvalitne  

odliatia bombardy.     

 Odlievanie hlavní pozostávalo z viacerých úkonoch. K tým prvým úkonom patrilo 

nazhromaždenie dostatočného množstva medi, cínu a olova a ostatných komponentov z ktorých 

sa pripraví roztavená liatina. Mnohí majstri uprednostňovali roztavenie každého kovu osobitne. 

Pri takomto roztavení vyplávala na povrch stružka, ktorá sa odstránila. Roztavením sa zistilo či 
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v roztavovanom kove sa nenachádza iný nežiaduci kov, ktorý by liatinu znehodnotil. Takto 

pripravené kovy budúcej zliatiny sa odvážili a určil sa ich hmotnostný pomer v zliatine. 

Roztavenie kovov sa vykonávalo vo vymurovanej peci z vypálených tehiel. Tá musela 

mať dostatočne veľkú kapacitu na roztavenie kovu potrebného na odliatie hlavne. Taktiež 

musela byť dostatočne pevná aby odolala tlakom vzniknutej liatiny. Pecí s pripravenou liatinou 

bolo viac. Vykurovali sa na začiatku dreveným uhlím a neskoršie kamenným uhlím. Na 

dosiahnutie vyššej teploty liatiny vháňal sa dúchadlami do horiaceho plameňa vzduch. 

Roztavovanie trvalo aj niekoľko dní. Delolejári pozorovali farbu liatiny a podľa nej zisťovali  

teplotu. Odoberali z nej vzorky a po ich vychladnutí zisťovali ich farbu ako aj  a jej mechanické 

vlastnosti.  Dosiahnutie potrebnej teploty liatiny pre odlievanie hlavní zisťovali pomocou 

kovových tyčí, ktorými ju miešali. Ak sa tyč ľahko v liatine pohybovala, jej teplota bola 

vyhovujúca.  Až sa požadovaná teplota dosiahla urobil sa odpich v peci, cez ktorý vytekala 

liatina najsamprv do  žliabkov a potom do kokily. Pri jej vytekaní sa  dbalo na to, aby v nej 

nebola stružka. 

 

126. Odpich pece na odliatie delovej hlavne. 
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Zhotovenie kokily bolo veľmi náročné a to nielen na prípravu vhodnej hliny ale aj na 

jej správne vytvarovanie do požadovanej formy. 

Výroba delových hlavní odlievaním sa robila niekoľkými spôsobmi. K najčastejším 

patrili dva spôsoby odlievania,  a to odlievaním s vývrtom a odlievaním bez vývrtu v hlavni.  

Oba spôsoby mali výhody ale aj nevýhody. 

 

2. Výroba hlavní s vývrtom 

Tento spôsob výroby hlavní patril k náročným spôsobom ich odlievania. Od delolejárov 

sa vyžadovali praktické skúsenosti ale aj  teoretické vedomosti. Pri tomto spôsobe odlievania 

sa vyhotovila vnútorná časť kokily – srdečník, predstavujúca budúci vývrt hlavne. Na železnú 

tyč  sa po jej obvode uložil materiál kokily (hlina so spojovacím materiálom). Priemer srdečníka 

bol určujúci pre kaliber budúcej hlavne. Ak mala mať hlaveň aj prachovú komoru, ktorá bola 

menšieho priemeru ako bol kaliber hlavne, podľa toho sa upravil tvar srdečníka. Srdečník sa 

nechal dokonale vysušiť a potom sa vypálil v ohni podobne ako u pálených tehiel.  Takto 

vyhotovený srdečník sa kolmo položil na pevný podklad a upevnil tak, aby nedošlo k jeho 

stranovému pohybu počas odlievania hlavne. 

Vonkajšia  časť kokily (plášť) sa najčastejšie vyhotovovala tak, že sa urobila  drevená 

maketa hlavne s hlavňovými čapmi a s vonkajšou výzdobou.  Nechala sa dokonale vysušiť a 

po jej vysušení s natrela včelím voskom, ktorý mal zabrániť prilepeniu zmesi na výrobu kokíl 

na jej povrch. Drevená maketa hlavne sa v ležatej polohe položila do zmesi na výrobu kokíl a 

do polovice sa zasypala a utlačila. Na túto utlačenú vrstvu sa položil tenký plech po celom 

obvode drevenej makety, ktorý oddelil spodnú časť od vrchnej časti budúcej kokily. Na plech a 

na vyčnievajúcu hornú polovicu drevenej makety sa uložila  vrchná vrstva zmesi na výrobu 

kokily a dokonale utlačila sa. Obe vrstvy sa nechali stvrdnúť. Po ich stvrdnutí sa vrchná časť 

kokily oddelila od spodnej a to v mieste uloženia plechu, ktorý ich doposiaľ oddeľoval. Od 

spodnej časti sa oddelil plech a vybrala sa z nej drevená maketa. Nerovnosti na oboch 

poloviciach kokily sa upravili a v ohni sa vypálili podobne ako srdečník. Potom sa dohromady 

spojili  a vytvorili takto vonkajšiu časť kokily – plášť.  Plášť  kokily sa po obvode dohromady 

spojil a spojenie sa spevnilo kovovými obručami. Pomocou vrátkov sa plášť kokily zvrchu 

nasunul na kolmo stojaci srdečník.   



157 
 

Mnoho delolejárov ukladalo kokilu do vykopanej jamy a v nej ju obložilo hlinou a 

kameňmi a takto ju stabilizovalo proti pohybu.  Použili sa aj kovové obruče na spevnenie plášťa 

kokily, aby odolal tlakom roztavenej liatiny až do jej stuhnutia. Počas ukladania kokily na 

srdečník bola neustále kontrolovaná vzájomná poloha  srdečníka a plášťa kokily.  V plášti 

kokily sa urobili prieduchy na uvoľnenie vzduchu, ktorý by mohol brániť vniknutiu liatiny do 

všetkých jej miest. Takto uložená kokila zotrvala niekoľko dní, počas ktorých v teplom 

prostredí lejárne vyschla. Pred naliatím do nej liatiny bola vnútorná časť kokily vyhrievaná 

vháňaným teplým vzduchom. To bolo veľmi dôležité pre dokonalé vyplnenie všetkých 

priestorov liatinou v kokile. V opačnom prípade by liatina pri styku s vnútornou časťou kokily 

stuhla skôr ako by vyplnila jej vnútorný priestor.   

Na odliatie delovej hlavne, na ktorej mala byť náročná  výzdoba, odliate uchá zložitého 

tvaru atď. sa použila kokila zložená z niekoľkých časti vzájomne do seba spojených.  To bola 

veľmi náročná práca. 

Nalievanie liatiny sa mohlo uskutočnil len za predpokladu dokonalého vysušenia kokily 

a jej vyhriatia horúcim vzduchom. Liatie do kokily muselo byť rovnomerné a plynulé  pokiaľ 

sa liatinou nezaplnila celá kokila ako aj priestor nad ňou, do ktorého vyplávala stružka. Potom 

sa odpich zastavil. Kokila sa nechala pomaly chladnúť na voľnom vzduchu niekoľko dní.   

 V rukopise Kritobulosa, pochádzajúceho z roku  1467 sa nachádza tento popis 

zhotovenia  bronzových bombárd Turkami: 

„Oni vyrobili delo, na ktoré bolo ťažko vzhliadnuť, a ten kto ho nevidel nemôže tomu uveriť.  Delo bolo 

vyrobené nasledujúcim spôsobom: bolo zobraté veľké množstvo umiesenej  čistej a mastnej  hliny, ktorú 

bolo možné  nájsť; hlinu miesili počas niekoľkých dní.  Potom hlinu dali dohromady  a pridali do nej na 

zvýšenie vláčnosti  olej, srsť atď.;  všetko potom premiešali a vytvorili z jednu tvárnu masu z ktorej 

vyhotovili tvár dlhého valca – srdečník (určujúci budúci vývrt hlavne po jej odliati);  to bola stredná 

časť formy , určená pre odliatie zbrane.   Srdečník   mal dĺžku asi 10 metrov, jeho  priemer  meral 850 

mm. 

Zadná časť zbrane, alebo komora, určená pre výmetnú náplň  mala dĺžku asi 1 meter alebo o niečo 

menší priemer,  asi   1/3 priemeru  hlavne, čo celkom súhlasilo s pravidlami pre rozmery ostatných častí  

hlavne. 

Spolu s tým bola vyhotovená aj vonkajšia forma (do ktorej sa bude odlievať zbraň) s dutým priestorom 

vo vnútri, určeným pre umiestnenie srdečníka; treba poznamenať, že ona bola taká široká , že medzi jej 

stenami a srdečníka ostalo voľné priestranstvo. 

Po naplnení roztaveným kovom toto voľné priestranstvo určovalo hrúbku stien zbrane. Vnútorná časť 

formy bola pripravená z tej istej hliny, ako srdečník, avšak samotná forma bola spevnená zo strán 
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železom, drevom, zeminou a kameňmi s tým cieľom, aby vydržala, aby ju nezvalila tá hromada kovu , 

ktorá bude do jej vnútra vyliata.   

Po vyhotovení odlievacej formy po jej oboch stranách boli zhotovené dve pece, z ktorých sa bude 

odlievať. Pece boli pevne vyhotovené, vnútri vyložené tehlami a zamazané veľmi kvalitnou a 

opracovateľnou hlinou a s vonkajšej strany obložené veľkými otesanými kameňmi, spojené s cementom, 

aby vydržali pridávanie kovu na jedno  roztavenie.   

Do pecí bolo vložené okolo 33 ton medi a olova. Po obvode bolo uložené drevo a uhlie. Všetky otvory 

pece boli dočasne zapchaté. Tento horľavý materiál bol zapálený a jeho horenie bolo podporované 

vháňaním vzduchu dúchadlami, nachádzajúcich sa v okruhu pecí. Kúrenie pokračovalo počas troch 

týždňov, do tej doby, pokiaľ všetok bronz sa neroztopil a stal sa tekutým ako voda. Potom dočasne 

zapchaté otvory boli otvorené  a bronz  tečúci po hlinených žľaboch lial sa do formy pokiaľ nebol 

naplnený vnútorný priestor formy a nevytvorila sa nad ním vrstva kovu s hrúbkou asi 70 cm. Takým 

spôsobom bolo odliate delo“.      

 

 Takýto spôsob odlievania hlavní z medených zliatin bol používaný aj v európskych 

štátoch. Pri jeho použití bolo veľmi dôležité zabezpečiť stabilitu srdečníka ako aj plášťa kokily, 

ktoré museli byť v kolmej polohe. 

 Odliata hlaveň chladla aj niekoľko týždňov, pokiaľ sa jej teplota nevyrovnala s okolitou 

teplotou. Tak to  bolo z dôvodu odstránenia vnútorných pnutí vznikajúcich pri nerovnomernom 

ochladzovaní hlavne. Až po jej  ochladnutí  sa začal najsamprv plášť kokily rozoberať  a po 

jeho rozobratí sa rozoberal srdečník. Plášť ako aj srdečník vyhotovené zo zmesi na výrobu kokíl 

boli teplom tak stvrdnuté, že na ich odstránenie sa museli použiť kovové sekáče. 

Po odstránení zbytkov kokily  sa vykonala priebežná kontrola hlavne. Premerala sa  

hrúbka stien v celkovej dĺžke hlavne. Tá musela byť po obvode rovnako hrubá. Až po premeraní 

hrúbky stien hlavne a prijatí záveru, že hrúbka stien bola dodržaná pokračovalo sa v  obhliadke 

celej hlavne. Zisťovali sa možné trhliny, lunkre a nevyplnené časti liatinou.  Ak  neboli zistené 

závady  pristúpilo sa k odrezaniu nadliatku hlavne, v ktorom sa nachádzala stružka vyplávajúca 

zo liatiny na je povrch. Rezanie sa vykonávalo ručne dvojmužnou pílou. Nasledovalo 

povrchové očistenie hlavne a oprava nápisov. Veľká pozornosť sa venovala dokonalému 

vyčisteniu vývrtu hlavne. Ten musel mať rovnaký kaliber po celej dĺžke hlavne. Vykonanie 

týchto úkonov trvalo aj niekoľko týždňov a to v závislosti na počte robotníkov. 
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127. Opracovanie povrchu delových hlavní po ich odliati. 

 

 

3. Výroba plných hlavní 

Niektorí delolejári uprednostňovali výrobu hlavní spôsobom odliatia plných hlavní, tj. 

bez vnútorného priestoru – vývrtu. Takéto odliatie bolo rýchle, odliata hlaveň však musela 

dlhšie chladnúť.  Dlhšiu dobu trvalo  ručné vŕtanie vývrtu. Na tento  účel sa použili osobitne 

vyhotovené vrtáky. Pri vŕtaní musela byť často meraná hrúbka stien hlavne, ako aj priamosť jej 

osi, aby sa zabránilo excentrickému vyvŕtaniu alebo vyoseniu vývrtu. 

 

Konečná kontrola uliatych hlavní 

Skúsenosti z praxe poukazovali na katastrofálne následky spôsobené posádke dela v prípadoch 

roztrhnutia hlavne pri výstrele.  Tomuto následku bolo možné predísť dokonalou kontrolou 

všetkých častí. Na jej vykonanie neboli vydávané panovníkmi záväzné predpisy, avšak boli 

využívané skúsenosti z praxe skúsených delolejárov. 
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128. Meranie hrúbky steny uliatej hlavne. 

 

Po kontrole povrchových častí hlavne sa zisťovali možné trhliny na hlavni ktoré boli 

odkryté pri opracovaní jej povrchových častí. Najviac pozornosti sa venovalo kontrole hlavne 

v okolí jej čapov, uší a zápalného kanálika. Kontrola sa vykonávala tak, že štetcom namočeným 

v jemnom prachu  dreveného uhlia sa pretierali povrchové časti hlavne. Ak boli na povrchu 

trhliny, tak v týchto miestach sa usadila hrubšia vrstva dreveného uhlia a tým došlo ich 

zviditeľneniu. Mimoriadna pozornosť sa venovala kontrole vývrtu hlavne. Vývrt musel mať po 

celej časti rovnaký kaliber. To sa vykonávalo osobitným meradlom zasúvaným do vývrtu 

hlavne. Ak prachová komora mala menší priemer ako bol kaliber hlavne, venovala sa pozornosť 

dodržania jej rozmerov a opracovaniu vnútorných stien. Na kontrolu vývrtu hlavne sa 

najčastejšie používalo zrkadlo, ktoré odrážalo slnečné svetlo do vývrtu hlavne a takto ho 

osvetlilo. 

  

 

 

129. Nákres spôsobu kontroly vývrtu hlavne. 
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 Konečné hodnotenie hlavne prislúchalo komisii zloženej z odborníkov delolejárov, 

objednávateľa a tiež veliteľa delostreleckej jednotky v ktorej sa bude delo používať. 

Rozhodnutie komisie muselo byť podopreté skúškou výstrelom. Bolo pravidlom pred 

vykonaniu skúškou výstrelom zistiť hmotnosť hlavne. Vtedy okrem zistenia hmotnosti hlavne 

sa  na voľne zavesenú hlaveň uderilo kladivom a podľa vytvoreného zvuku sa zisťovalo či 

hlaveň nemá trhlinu. Ak hlaveň bola bez trhlín zvuk bol jasný podobajúci zvuku zvona. Pri 

výskyte trhlín to bolo naopak. 

130. A. Zisťovanie hmotnosti odliatej hlavne. B. Hlaveň vyrobená kovaním za tepla pomocou 

tŕňa. 

 

 Hlavne pre delostrelecké zbrane menších kalibrov (cca do 70 mm) sa vyrábali kovaním 

za tepla dlhých oceľových pásov, ktoré pri kovaní boli navíjané na tŕň. Jeho hrúbka udávala 

budúci kaliber delovej hlavne. 
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 Delostrelecké zbrane sa nabíjali výmetnou náplňou čiernym strelným prachom o 

hmotnosti 1/10 až 1/5 hmotnosti strely. Toto bola bežná hmotnosť výmetnej náplne. Pretože 

kvalita čierneho prachu bola rôzna pred jeho použitím sa musel preskúšať. Osobitne pri skúške 

dela sa dbalo na to, aby do neho bol nabitý kvalitný čierny strelný prach. Odvážil sa 

delostrelecký granát a potom a z jeho hmotnosti sa určila hmotnosť čierneho strelného prachu. 

Určenie jeho hmotnosti pre skúšobný výstrel boli rôzne. Ustálilo sa, že na skúšobný výstrel má 

byť použitá výmetná náplň o 30% vyššej hmotnosti ako má bežná náplň.  Hlaveň dela  sa nabila 

skúšobnou dávkou výmetnej náplne a delostreleckým granátom a vystrelilo sa z nej.  

Vzdialenosť medzi delom a dopadom strely – dostrel, sa zmeral. Počet výstrelov so zvýšenou 

hmotnosťou výmetnej  náplne závisel od rozhodnutia skúšobnej komisie. Potom sa opätovné 

niekoľkokrát vystrelilo z hlavne dela, avšak s bežnou hmotnosťou výmetnej náplne. Opäť sa 

zmeral dostrel. Po vykonanej skúške sa hlaveň dela dokonale vyčistila a prehliadla či na nej 

nevznikli vlasové trhliny, priehlbiny atď. Pozornosť sa venovala tiež dokonalej prehliadke 

lafety a podvozku na ktorom bola uložená. Preskúšaná hlaveň sa už do 16. storočia označovala 

značkou. Z existujúcich záznamov na hlavniach značky boli rozmanité. Niekdy to bolo len 

meno a rok výrobcu hlavne a inokedy aj značka predstavujúca skúšobnú komisiu. 

 V 18. storočí pri vojenských delostreleckých  útvaroch začínajú vznikať inšpekcie, 

ktorých úlohou je dbať na bojaschopnosť delostreleckých zbraní. Vykonávajú sa ich prehliadky 

a schopnosť nasadenia do bojových konfliktoch praktickou streľbou. To už vzniká unifikácia v 

armádach delostreleckej výzbroje. Zásobovanie vojenských útvarov je už regulované centrálne 

z vrchného velenia panovníka.       

Vo Francúzku počas vlády Napoleona bola  mimoriadna pozornosť venovaná kvalite 

vyrábaných delostreleckých zbraní. Dôkazy o tom podávajú služobné predpisy presne 

popisujúce postupy pri kontrolách. Tie našli uplatnenie aj v ostatných štátoch. Pozornosť sa 

venovala ich neustálemu zdokonaľovaniu.  Konštruktéri  zbraní podali mnoho podnetných 

návrhov na ich zdokonalenie a kontrolovali aj  ich zavedenie  do  praxe.  Počas vlády Napoleona 

boli vyrobené delostrelecké zbrane vysokej kvality. Nemali takmer žiadnu výzdobu, ich povrch 

bol hladký. Niektorí odborníci usudzujú, že na takejto výzdobe Napoleon nemal záujem, avšak 

výrobcovia usilujúci sa získať štátne zákazky na výrobu vojenského arzenálu, chceli  takýmto 

spôsobom získať jeho priazeň.   

V rozmáhajúcom sa metalurgickom priemysle vznikali neustále dokonalejšie metódy 

odlievania. K jednej z nich patrila metóda použitia vosku. Spočívala v tom, že z vosku sa 
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vyhotovil tvar budúceho odliatku. Obložil sa zmesou na výrobu kokíl a sa utlačil. Zohrievaním 

kokily  vosk z nej vytiekol  a ďalším zohrievaním sa z nej vyparil. Po príprave kokily na 

odlievanie sa do nej naliala liatina, ktorá vyplnila jej vnútorný priestor. Takýto spôsob bol 

vhodný pre odlievanie zložitých tvarov odliatku.   

Hlavne vyrobené zo zliatiny medi, cínu poprípade aj olova boli medzi delostrelcami 

obľúbené a pre ich vlastnosti si získali dôveru. Prieskum vykonávaný v 17. storočí, kedy 

vznikali tendencie nahradiť bronz železom, ukázal že bronzová hlaveň je schopná vydržať aj 

3000 výstrelov, bez toho aby došlo k jej poškodeniu. Skúmané hlavne vyrobené zo železa, 

ktorého technológia výroby bola ešte nedokonalá, vydržali asi o 1/3 menej výstrelov. Okrem 

toho pri výstreloch rýchlo nasledujúcich za sebou dochádzalo k zvyšovaniu teploty hlavne. Ak 

hlaveň nebola  ochladzovaná  a jej teplota  vystúpila na cca 570 K (300° C) vzniklo akútne  

nebezpečenstvo výbuchu vkladanej výmetnej náplne – čierneho strelného pachu do hlavne, 

ktorého teplota vznietenia je práve takáto. Výstrelmi zohriate hlavne delostreleckých zbraní 

vyrobené zo zliatin bronzu sa rýchlejšie ochladzovali ako vyrobené zo železa. Velitelia 

delostreleckých jednotiek poukazovali tiež na to, že hlavne vyrobené zo železa sú ťažšie, a preto 

sa s nimi aj ťažšie manipuluje. Dnes môžeme uviesť, že takéto tvrdenie bolo neopodstatnené 

pretože hustota bronzu (7800 až 8800 kg.m3 ) je takmer totožná s hustotou železa (7870 kg.m3 

). Nástupom kvalitných delostreleckých zbraní vyrábaných v Anglicku z ocele s pomenovaním 

“korronady“, ktorými boli vyzbrojované predovšetkým vojenské lode,  sa ukázali ich prednosti 

pri porovnaní s hlavňami vyrobenými z bronzu.  Uplynulo ešte niekoľko storočí kým 

definitívne oceľové hlavne vystriedali hlavne vyrobené z bronzu.    

    

4. Výroba lafiet 

Lafeta je tou časťou delostreleckej zbrane do ktorej je uložená hlaveň a to či už počas jej 

prevozu na bojisko, alebo pri jej zamierovaní na cieľ, ako aj počas výstrelu. Plní niekoľko 

dôležitých funkcií pri používaní delostreleckej zbrane. K týmto funkciám  patrí: 

- Prevoz hlavne na miesto delostreleckého útoku 

- Zamierenie hlavne na cieľ 

- Fixácia hlavne počas výstrelu 

- Tlmenie spätného nárazu hlavne pri výstrele 

- Prevoz pomôcok na nabíjanie, čistenie a ošetrovanie delostreleckej zbrane 
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Delostrelecké zbrane s hlavňami uloženými v pevných lafetách nemajú kolesový 

podvozok, pretože sa u nich nepredpokladá, že počas boja budú premiestňované na iné miesto. 

V prípade potreby zmenenia odmeru hlavne sa posúva doprava alebo doľava najčastejšie ich 

zadná časť. 

 Podobne  ako tomu bolo u hlavní aj vývoj lafiet prešiel vývojovými etapami a to od tých 

najjednoduchších u bombárd ukladaných buď na upravený terén alebo do lôžok vyhotovených 

z hranolov, cez vydlabané žľaby do kmeňov stromov pre hlavne húfnic a končiac lafetami 

uloženými na kolesové podvozky s pripojenými kolesňami. 

 Na výrobu lafiet sa používalo tvrdé drevo z listnatých stromov (dub, buk, javor, jaseň 

atď.) Zoťaté drevo v zimných mesiacoch s nízkym obsahom vody sa okresalo do približného 

tvaru bočníc lafety – dosiek hrubých cca 150 – 200 mm alebo do tvaru jednodielnej lafety. 

Podobným spôsobom sa vyhotovil aj osový hranol, diely na výrobu kolies a ďalších častí lafety 

a taktiež kolesne. Takto vyrobené časti  sa nechali pomaly schnúť aj niekoľko rokov. Niektorí 

odborníci uprednostňovali schnutie dreva prikrytého senom alebo slamou, a to preto, aby 

schnutie bolo pomalé a nevytváralo sa pnutie medzi vrstvou dreva suchou a vlhkou, čo mohlo 

spôsobiť vznik trhlín medzi tymíto dvoma vrstvami.  Skúsení majstri vyschnutie dreva skúšali 

poklepaním kladiva. Ak drevo bolo dostatočne vyschnuté pri poklepe dávalo jasný zvuk. V 

opačnom prípade to bol tlmený zvuk. 
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131. Stenová lafeta:  1. Lôžko pre uloženie čapov. 2. Predná priečka lafety. 3. Výrez pre osový 

hranol. 4. Úchyty pre uloženie príslušenstva. 5. Stredná priečka lafety pre uloženie klinu. 6. 

Predné kovanie spevňujúce diel lafety. 7. Stena lafety. 8. Stredné kovanie spevňujúce diel lafety. 

9. Madlo. 10. Spodné kovanie lafety – úložisko munície. 11. Zadné kovanie spevňujúce diel 

lafety. 12. Oko pre uloženie tyče na nastavenie odmeru. 13. Oko pre zavesenie lafety na kolesňu. 

 

 Na vyschnuté časti sa nakreslili budúce tvary častí lafety a ostatných drevených častí 

dela. Podľa nákresov sa vyrezal (vydlabal) ich tvar. Plochy sa do hladka ohobľovali. Na tých 

častiach lafety a podvozka na ktorých bolo potrebné uložiť kovové časti pracovali kováči. 

Kovové časti museli tesne priliehať k drevenej konštrukcii dela. Ich spojenie s drevom bolo 

klincami ale aj skrutkami a to v najmä v miestach spojenia osového hranola s osou a lafetou 

dela. Prípadné nerovnosti sa lícovaním odstránili. Posledná operácia sa vykonávala za 

spolupráce všetkých remeselníkov podieľajúcich sa na zhotovovaní všetkých dielov 

delostreleckej zbrane. 

 K najkritickejším miestam spojenia medzi dvojdielnou lafetou a osovým hranolom 

patrilo  miesto uloženia lafety do osového hranola. U dvojdielnej lafety v každej stene bolo 

vyhotovené vybranie do ktorých zapadol osový hranol. V osovom hranole bola uložená os 

podvozku a spojená s ním obručami alebo skrutkami. Pri výstreloch sa spätný pohyb delovej 

hlavne prenášal do lafety a z nej do osového hranola. Ak tento spoj nebol dokonalý streľbou 

došlo k vyklaniu medzi osovým hranolom a stenami lafety. Vyklanie narastalo ďalšími 

výstrelmi. Niektorí konštruktéri delových lafiet na zabránenie tomuto vyklaniu spojovali steny 

lafety s osou podvozku kovovými tiahlami. Tiež zabraňovali vyklaniu počas presunu dela po 

nerovnom teréne. Okrem pozitívnych vlastností takéhoto spojenia lafety s osovým hranolom 

malo spojenie aj negatívne vlastnosti. Bránilo obsluhe k tesnejšiemu prístupu k delu a to najmä 

vtedy, ak delo zapadlo do rozmoknutého terénu kedy bolo potrebné ručným otáčaním kolies ho 

zo zapadnutia vytiahnuť.   
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132. Spojenie lafety s osou podvozka kovovým tiahlom. 

 

 Výrobný postup spojenia pevnej lafety s delovou hlavňou bol jednoduchší. Spravidla sa 

lafeta poskladala z častí na mieste budúceho uloženia dela. Najsamprv sa zložili steny lafety a 

potom medzi ne sa vložili priečky, ktorými sa spojili. Aby spojenie bolo spoľahlivé použili sa 

aj kovové skrutky.  Na poskladanú lafetu sa uložila hlaveň a k nej príslušenstvo dela. 

 

133. Delo pobrežnej obrany s pevnou lafetou. 

 

  

 Už koncom 18. storočia začali niektorí výrobcovia nahradzovať niektoré časti dela, 

doposiaľ vyrábané z dreva, kovovými časťami. Potom postupne prechádzali k nahradzovaniu 
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aj ostatných drevených častí časťami vyrobenými zo zliatin kovov. Výrobu kovových lafiet  

umožnilo zdokonalenie výrobným postupov odlievania, ktoré v kovohutníctve sa začali 

využívať pri výrobe odlievania kovových častí konštrukcií mostov, stavebných dielov a ďalších 

nosných konštrukcií. Tieto technológie boli využité aj pri výrobe takmer všetkých druhov 

delostreleckých zbraní.   

 

 

                                        A                                                                     B 

 

134. A. Delo s celokovovou konštrukciou všetkých jeho častí. B. Delo s drevenou lafetou na 

ktorej sú vysoko postavené lôžka hlavňových čapov v kovovej konštrukcii.    

 

 

 Kovové lafety našli vhodné využitie u mažiarov, kde dochádzalo k veľkému namáhaniu 

streľbou. Drevené lafety u mažiarov už po niekoľkých výstreloch museli byť opravované a teda 

počas opravy boli vyradené z boja. Kovové lafety spoľahlivo tlmili spätný náraz pri výstrele a 

počas ich používania vyžadovali minimálnu údržbu. Bolo ich možné rozobrať na menšie diely 

a takto ich prenášať do miest bojových konfliktov. 
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135. Hlaveň mažiaru uložená v dvojstennej pevnej kovovej lafete. 

 

 

 Vznikajúce historické jednotky predvádzajúce simulované útoky pri výročiach 

významných bitiek používajú repliky diel, ktoré si zhotovili svojpomocne. S takýmito 

delostreleckými zbraňami bolo možné sa stretnúť počas simulovaných útokov vojenských 

historických jednotiek pri  200-ročnom výročí bitky u Slavkova. Vtedy francúzski delostrelci 

pri simulovanej streľbe používali viaceré druhy repliky diel historických delostreleckých 

zbraní.   

 

 

 

136. Jednoduchá replika drevenej lafety s hlavňou uloženou na dvojkolesovom podvozku. 
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V muzeálnych zbierkach často sa nachádzajú hlavne delostreleckých zbraní uložené v 

podstavcoch. Niektoré podstavce majú takú konštrukciu, ktorú laik považuje za ich lafetu.  

 

 

 

137. Amsterdamský mažiar z r. 1771 uložený  v „dekoračnej lafete“ určenej len na muzeálne 

vystavenie. 
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VI. OSOBITNÉ  DRUHY  DELOSTRELECKÝCH 

PALNÝCH  ZBRANÍ 

 

 

 Tieto druhy delostreleckých zbraní sa od ostatných odlišujú niektorými zvláštnosťami, 

a to je dôvod k tomu, aby im bola venovaná osobitná pozornosť. K takýmto zvláštnostiam patrí 

napríklad väčší počet hlavní, na rozdiel od ostatných zbraní u ktorých je len jedna hlaveň.  

Zvláštnosťou je aj profil ústia hlavne. Takmer všetky druhy hlavní diel majú profil ústia v 

tvare kruhu, avšak existujú hlavne diel, ktoré majú ústie tvaru obdĺžnika alebo oválu. Ku 

kuriozitám patria aj  hlavne vyrobené  z dreva, ktoré síce niekoľko výstrelov vydržali s malou 

hmotnosťou výmetnej náplne, avšak ich ďalšie využitie na streľbu bolo veľmi problematické. 

K zvláštnostiam patria aj netradičné tvary hlavní diel, ktoré vzbudzujú pozornosť pri 

posudzovaní ich účelnosti.    

   

A. Delá s väčším počtom hlavní 

 Delá s väčším počtom hlavní sa objavili už v  17. storočí, kedy spôsoby odlievania 

hlavni sa zdokonalili. Dôvodom na výrobu takýchto diel bola domnienka, že väčšie straty na 

živej sila protivníka spôsobia delostrelecké zbrane s menšími kalibrami, avšak s väčším počtom 

výstrelov ako  delostrelecké zbrane s veľkými kalibrami ale s menším počtom výstrelov.  Po 

tom ako sa táto domnienka v praxi potvrdila začali niektorí výrobcovia diel vyrábať delá s 

väčším počtom hlavní. U veliteľov armád nebol o ne veľký záujem a dnes predstavujú vzácne 

exempláre zbraní v múzejných zbierkach. 

 

1.  Delá s pevným hlavňovým blokom 

K prvým delostreleckým zbraniam s väčším počtom hlavní patria zbrane, ktorých 

hlavne sa  nachádzajú v jednom bloku. V ňom sú usporiadané do kruhu.  Niektoré takéto  hlavne 
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mali v strede  hlaveň s väčším kalibrom a po obvode niekoľko hlavní menšieho kalibru. Každá 

hlaveň mala svoj zápalný kanálik. Avšak ich prepojeným strelným prachom bolo možné naraz 

alebo postupne vystreliť so všetkých hlavní a to bez toho, aby sa pootáčal blok hlavní.  

 

 

 

 

 

 

138. Hlavne diel uložené v jednom hlavňovom bloku. 

 

 K modernizácii delostreleckých zbraní s väčším počtom hlavní došlo ich 

umiestňovaním do lafiet na dvojkolesové podvozky. Tým sa dosiahla ich väčšia 

manévrovateľnosť po bojisku. 

V bojových konfliktoch nachádzali delá s väčším počtom hlavní využitie pri streľbe  do 

kolón nastúpených jednotiek protivníka. Rýchlo za sebou opakované výstrely museli mať na 

vojakov deprimujúce účinky. K podobným záverom došli aj konštruktéri poľných diel, s 

ktorými bolo možné rýchlo manévrovať po bojisku. 
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139. Poľné delá s hlavňovým zväzkom. 

 

 Hlavne u diel s viacerými hlavňami sa mohli nabiť buď všetky rovnakými granátmi  

alebo do každej hlavne sa vložil iný druh napr. granát s jednotnou  alebo hromadnou náplňou. 

U hromadnej strely sa mohol zvoliť ich kaliber.   

 

2.  Delá s otáčavým hlavňovým blokom 

 Na zastavenie postupujúcej pechoty konštruktéri zostrojili delo s niekoľkými desiatkami 

hlavní umiestnenými v jednom kruhovom bloku. Hlavne boli uložené v kovovom prsteni, s 

ktorým bolo možné v kruhu otáčať. Každá hlaveň mala vlastný zápalný  kanálik vyúsťujúci do 

priebežného kanálika. Priebežný kanálik mal zarážky, ktorými bolo možné oddeliť pušný prach 

od susedného kanálika, a to v prípade, ak mal byť vystrelený len určitý počtu výstrelov. Po 

nabití  hlavní a uložení striel na výmetné náplne sa vyčistili kanáliky a zaplnili čiernym strelným 

prachom. Zaplnil sa ním aj priebežný kanálik. Zarážkami sa priebežný kanálik oddelil a to 

podľa napred určeného počtu výstrelov. Delo sa namierilo na cieľ a to hlavňou z ktorej bude 

ako z prvej vystrelené. Vo vhodný okamžik sa zapálil strelný pušný prach na priebežnom 

kanáliku, ktorý zapálil strelný pušný prach v nastavenej hlavni a pokračoval v horení k ďalšej 

hlavni. Po vystrelení mierič dela  blok hlavní pootočil tak, aby hlaveň z ktorej malo byť 

vystrelené bola namierená na cieľ a čakal na výstrel. Po ňom znova pootočil blok hlavní a takto 

pokračoval v streľbe až po zarážku, ktorá prerušila horenie pušného prachu v priebežnom 

kanáliku. 
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 Uvedený systém vyžadoval veľmi dobré praktické skúsenosti od obsluhy dela. Mierič 

musel sledovať cieľ a podľa neho otáčať blok hlavní.   

 

140.  Delo s 44-hlavňovým zväzkom zhotovené v roku 1754 ruským konštruktérom A. K. 

Nartovom. 

 Iné druhy delostreleckých zbraní mali vejárovite usporiadané hlavne. Pri postupnom 

výstrele z nich obsluha do strán otáčala lafetu. 

 

 

141. Replika dela s vejárovitým usporiadaním hlavní na lafete navrhnutá Leonardo Da Vinci. 
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3.  Predchodcovia guľometov  

Konštruktéri vojenských zbraní vyrobili palné zbrane, ktoré mali zväzok hlavní uložený 

v bloku tvaru  štvorca alebo obdĺžnika.  Dnes tieto druhy zbraní môžeme zaradiť skôr do 

kategórie  predchodcov guľometov ako do  kategórie diel. Tomu nasvedčuje aj kaliber týchto 

zbraní, ktorý  bol menší ako 20 mm. 

Tieto druhy zbraní mali v hlavňovom bloku v horizontálnej rovine uložených 5 až 15 

hlavní. Vo vertikálne rovine ich bolo uložených 5 až 7. Ich príprava k streľbe bola zdĺhavá, 

pretože obsluha musela nabiť cca 80 až 100 hlavní. Každá hlaveň mala zapaľovací kanálik 

vyúsťujúci do priebežného kanálika. Ten sa musel pred streľbou prečistiť. Zapálený pušný 

prach na priebežnom kanáliku postupne zapaľoval výmetné náplne v jednotlivých hlavniach. 

Obsluha pred zapálením strelného pušného prachu musela namieriť lafetu s blokom 

hlavní na cieľ. Počas streľby musela s lafetou pohybovať podľa pohybujúceho sa cieľa. Ak si 

uvedomíme, že výstrely sa rýchlo opakovali po sebe so zvukovými a svetelnými efektmi, 

museli mať negatívne psychické účinky na nepriateľských vojakov.     

 

 

142. Viachlavňové delá s umiestnenými hlavňami v hlavňovom bloku. 
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B.  Delá s oválnym a obdĺžnikovým profilom ústia hlavne 

 Niektorí velitelia armád a s nimi aj konštruktéri zbraní dospeli k záverom, že ak bude 

roj hromadnej strely usmernený do šírky je možné zasiahnuť viac nepriateľských vojakov ako 

je tomu u hlavne s kruhovým profilom. Na základe tejto domnienky rozšírili ústie hlavne do 

tvaru oválu alebo obdĺžnika postaveného na dlhšiu stranu. Hromadná strela prechodom takouto 

hlavňou mala získať priečny prierez aký malo jej ústie.  Vykonané skúšky skutočne im dali za 

pravdu. Takéto delo vzniklo v Rusku a dostalo pomenovanie „tajná húfnica“. Dostalo sa do 

veľkej pozornosti u veliteľov delostreleckých útvarov. K jeho obsluhe boli vyberaní skúsení 

delostrelci, ktorí prešli bojom vo viacerých vojnových konfliktoch. 

 

 

143. Ruské delo „tajná húfnica“, vzor 1753,  systém P. I. Šuvalova, hlaveň bronzová, kaliber 

95x207 mm, dĺžka hlavne 1620 mm, hmotnosť 491 kg. 

 

 Od dela s oválnym  ústim hlavne nebolo ďaleko k výrobe dela s obdĺžnikovým vývrtom 

hlavne. Zatiaľ čo delo s oválnym ústim má takýto vývrt len v 1/3 dĺžky vývrtu hlavne, delo s 

obdĺžnikovým ústim takýto tvar má už od prachovej náplne.  Oba druhy diel boli určené  

predovšetkým k výstrelu hromadných striel na živé ciele. 
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144. A. Hlaveň húfnice na vystreľovanie drobných kameňov. B. Hlaveň s obdĺžnikovým 

profilom. C. Poľné delo s obdĺžnikovým profilom  hlavne v celej jej dĺžke. 

 

 

C. Delá s drevenými hlavňami 

 Pravdepodobne nedostatok kovového materiálu na výrobu delových hlavní ale aj 

nedostatok potrebných nástrojov viedol výrobcov k použitiu dreva na ich výrobu. Výrobcovia 

drevených hlavní si uvedomovali vznik veľkých tlakov expandujúcich plynov pri výstrele, 

ktoré  môžu zničiť hlaveň už pri prvom výstrele. Na elimináciu tohto pri výrobe používali tvrdé 

drevo so skrútenými ročnými kruhmi, ktoré sa ťažko kálalo. Vyrobenú hlaveň po obvode 
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spevnili kovovými obručami. Až po tejto operácii vyvŕtali v drevenej hlavni vývrt a do neho 

vedúci zápalný kanálik. Nezachoval sa žiaden predpis, ktorý by určoval postup a podmienky 

pri nabíjaní drevenej hlavne. Je možné predpokladať,  že sa hlaveň nabila redukovanou 

hmotnosťou výmetnej náplne, aby pri výstrele nedošlo k jej trvalej deformácii.   

 

 

145. Drevená hlaveň spevnená kovovými obručami  a hlavňovým čapom na uloženie do lafety. 

 

Niektorí výrobcovia išli tak ďaleko, že drevené hlavne umiestňovali do lafiet a tie 

ukladali na dvojkolesové podvozky. Boli vyrobené také druhy diel s drevenými hlavňami, ktoré 

mohol jeden vojak premiestňovať po bojisku. Doposiaľ niet hodnoverných a konkrétnych 

poznatkov o používaní drevených hlavní v bojových konfliktoch.   

146. Delá s drevenými hlavňami s pozdĺžnymi trhlinami, vzniknutými  aj napriek ich okovaniu 

kovovými obručami.   

 

 V niektorých múzeách je možné nájsť delové hlavne vyrobené z dreva, ktoré majú 

umiestnené  vo vývrte kovové trúbky. Ich výrobcovia takýmto spôsobom chceli zvýšiť odolnosť 

drevenej hlavne proti jej trvalej deformácii pri výstrele. 
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D.  V kameni vysekané otvory slúžiace ako hlavne diel 

 Pravdepodobne nedostatok delostreleckých zbraní u obrancov pevnosti viedol ich k 

tomu, že vysekávali otvory v skalách, ktoré mali slúžiť ako hlavne mažiarov. Podľa stôp po 

zhorenom čiernom strelnom prachu je možné usúdiť, že k pokusom o výstrel skutočne došlo. 

Dosiahnutý výsledok takejto streľby je zatiaľ neznámy.   

147. Otvory vysekané v kameni slúžiace ako hlavne mažiarov pri vystreľovaní striel. 
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E.  Netradičné tvary hlavní diel 

 Už v 18. storočí odlievanie diel bolo na vysokej úrovni. Mnohé hlavne mali na svojom 

povrchu nielen nápisy vybraté z nábožných kníh, výroky významných ľudí  ale aj zobrazené 

osoby, bojové  scény  a tiež časti prírody. V tomto období boli vyrobené niektoré zbrane svojím 

vonkajším tvarom pripomínajúce rôzne zvieratá.  Mnohé z nich neboli použité vo vojnových 

konfliktoch a nebolo z nich ani raz vystrelené. Väčšinou slúžili ako ozdoba vstupných 

priestorov do budov. Boli aj darovanými predmetmi od zámožných osôb.   

 

 

148. Delové hlavne pripomínajúce psov. 

 

F.  Gigantické delá 

 Mnohí velitelia, ktorí mali za sebou viacej úspešných bojov, vždy pokladali útoky 

delostrelectva viac prospešné pre útočiace pešie jednotky keď  dokázali v krátkom časovom 

úseku vystreliť viac striel  na protivníka a dokázali svoju polohu rýchlo meniť, ako tie ktoré 

zasiahli jednotky protivníka mohutnejšími výbuchmi, avšak  početnosť výstrelov bol malý a 

nedokázali manévrovať po bojisku. Aj napriek tejto zásade v dejinnom vývoji delostrelectva 

môžeme sa stretnúť s výrobou diel gigantických rozmerov, ktoré neboli nasadené do boja a keď 

sa tak stalo ich účinky na protivníka boli malé. Prečo takéto delá vznikli? Bolo na to niekoľko 

dôvodov. Panovníci, ktorí ich u výrobcov objednávali chceli ich existenciou povzbudiť 

odhodlanie a bojaschopnosť svojej armády, ktorá má také zbrane, ktoré ich protivník nemá. 

Súčasne chceli ukázať veľmi dobrú výzbroj svojej armády, ktorá je omnoho lepšia ako 
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protivníka a tým majú väčšiu nádej na víťazstvo. Z veľkej skupiny gigantických historických 

diel zasluhujúcich pozornosť spomenieme: 

 

1.  Cárovo delo 

K bombardám s najväčším kalibrom patrí „Cárovo delo“, ktoré bolo uliate v Rusku z 

bronzu v roku 1586 majstrom Andrejom Čochovom na objednávku cára Fiodora I. Delo malo 

slúžiť na obranu Moskvy pred nepriateľmi. Má úctyhodný  kaliber je 890 mm, dĺžku hlavne 

5340 mm, hmotnosť 39,312 ton. Bolo určené na vystreľovanie kamenných gúľ o hmotnosti 800 

kg. Bombarda nikdy nebola použitá na bojisku a pravdepodobne bolo z nej skúšobne vystrelené 

len raz a to  po jej výrobe. Hmotnosť jednej  kovovej gule s ktorými je bombarda v Moskve 

vystavovaná  je 1,93 ton. Podľa odborníkov pri  výstrele takejto gule, a to vzhľadom malej 

hrúbke stien hlavne, došlo by k jej trvalej deformácii.   

 

149. Ruská bombarda pomenovaná „Cárovo delo“. 
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2.   Indické delo „Jaivana“ 

V roku 1720 indický vládca Maharaja Sawai Jai Singh II Jaipur nariadil vyrobiť delo v 

zlievarni Jaigarh podľa plánu ktorý mu bol predložený. Delo skutočne bolo vyrobené a to 

najlepšími delolejárskými majstrami, ktorí vtedy v Indii boli. Jeho hlaveň má dĺžku 6,146 

metrov a hmotnosť 50 ton. Okolo ústia má bohatú výzdobu a to zobrazeného slona, kačíc a 

kvetov. Kaliber hlavne 280 mm nie je veľký a na dobu v ktorej delo vzniklo sa tento kaliber 

používal u pevnostných, pobrežných ako aj námorných diel.  Stena pri ústi hlavne je hrubá 215 

mm a v mieste výmetnej náplne 360 mm. Priemer kolies na ktorých je umiestnená lafeta je 2,74 

m. Zadný koniec lafety pri prevoze sa  ukladal na podvozok, ktorého kolesá majú priemer 1,37 

m. 

 

150. Indické delo JAIVANA vyrobené v roku 1720. 

 

Z dela bolo vystrelené len raz a to pri jeho skúške. Výstrel osobne pozoroval panovník, 

ktorý s vyrobeným delom bol spokojný. Do hlavne sa vložilo 100 kg čierneho strelného prachu 

a 50 kg strela. (pozn. aut. Takýto pomer výmetnej náplne k hmotnosti strely bol neobvyklý v 
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dobe používania diel nabíjaných ústim hlavne. Delostrelci vychádzali z toho, že hmotnosť 

prachovej náplne má byť najviac 1/5 hmotnosti strely). Dostrel viaceré pramene uvádzajú 

odlišne. Niektoré tvrdia 35 kilometrov a iné idú k hranici až 40 km. Turistickí sprievodcovia 

návštevníkom uvádzajú, že výstrel bol sprevádzaný takou nárazovou vlnou, ktorá usmrtila jeho 

obsluhu a  nachádzajúce  sa tehotné ženy v blízkosti dela potratili. 

   

 

3.  Ottomanská bombarda 

Pri dobíjaní Konštantínopola  od  roku 1453 opevneného mohutnými trojitými hradbami 

osmanské vojská hoci boli v niekoľko násobnej prevahe dlho žiadne úspechy nezaznamenali. 

Obrancovia sa húževnate bránili a každý pokus o prienik odrazili. Osmanskí velitelia poradili 

sultánovi Mehmedovi II., nazývaný tiež Dobyvateľ,  použiť delá veľkých kalibrov – bombardy 

na rozbitie múrov pevnosti a potom cez ne vniknúť do jej vnútra a obrancov poraziť. Sultán s 

tým súhlasil a keďže neboli také delá k dispozícii, rozhodli sa ich vyrobiť. Na ich výrobe 

pracovali najlepší lejári diel s niekoľkými stovkami pomocných robotníkov. Niektorí historici 

spomínajú aj maďarského lejára diel menom Urban, ktorý utiekol od kresťanov a dal sa do 

služieb sultána. Okrem iných diel počas obliehania bola vyrobená bombarda, ktorá dostala 

pomenovanie „Ottomanský kanón“.  Jej hlaveň bola  dlhá 7,32 m, kaliber 762 mm. Bola určená 

na vystreľovanie kamenných gúľ o hmotnosti cca 400 kg. Údajne mala dostreliť do vzdialenosti 

1,6 km. 
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151. Panoramatické zobrazenie roztrhnutej bombardy v Istanbule. 

 

Historické pramene uvádzajú, že bombarda nebola presná hoci do múrov bolo strieľané 

z niekoľkých desiatok metrov. Cez deň bolo možné vystreliť z bombardy len 3-krát. Takýto 

nízky počet výstrelov  bol odôvodňovaný zohriatím hlavne predchádzajúcim výstrelom. Podľa 

odporúčania majstrov bombarda sa musela po výstrele chladiť olivovým olejom, aby nedošlo k 

jej prasknutiu.  Bombarda vydržala 6 týždňov a potom došlo k jej trvalej deformácii. 

 

 

4.  Bombarda indického maharadžu 

 Bombarda bola vyrobená v roku 1640 na príkaz indického maharadžu Gopola, ktorý 

prikázal vyrobiť takú bombardu, ktorej  by sa nevyrovnali doposiaľ vyrobené bombardy. Takáto 

bombarda bola skutočne vyrobená z kovových tyčí štvorcového prierezu. Tie boli poskladané 

do tvaru suda a po obvode spojené dohromady obručami skutými za tepla. Bombarda je dlhá 

7,5 metra.    
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152. Bombarda indického maharadžu vyhotovená z kovových tyčí a obručí. 

 

G.  Delá nabíjané zadnou časťou hlavne 

Konštruktéri delostreleckých zbraní sa veľmi zavčasu od ich zavedenia do výzbroje 

armád začali zaujímať o vyriešenie  spôsobu nabíjania diel na lodiach tak, aby ich nebolo nutné  

po každom výstrele vtiahnuť do vnútra lode, nabiť ich ústim hlavne a znova vysunúť von z 

lode. Ak by bolo vystrelené z diel, ktoré by nemali hlavne vysunuté von z lode, splodiny 

výstrelu by zaplnili vnútorné priestory lode,  čím by znemožnili posádkam pripravovať delá k 

výstrelu. Podobne tomu bolo aj u murovaných pevností kde hlavne diel počas výstrelu boli 

vysunuté pred steny múrov. Konštruktérom delostreleckých zbraní neuniklo ani to, že v 

bojových situáciách počas  nabíjania  diel ústim hlavní ich obsluhy sú vystavené účinkom 

ručných i delostreleckých zbraní.   

Návrhov na nabíjanie diel zadnou časťou hlavne v historickom vývine delostreleckých 

zbraní bolo niekoľko. Niektoré z nich sú zaznamenané aj v dobových publikáciách popisujúcich 

delostrelecké zbrane. Taliansky odborník Vannoccio Biringuccioni (1480-1539) vo svojej práci 

De la pirotechnia uvádza niekoľko konštrukčných návrhov na nabíjanie hlavní diel ich zadnou 

časťou. 
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153. Návrhy konštrukčných systémov diel nabíjaných zadnou časťou hlavne Vannoccio 

Birnguccio z roku 1540. 

 

Pravdepodobne k najrýchlejšiemu zavedeniu konštrukčných systémov diel nabíjaných 

zadnou časťou hlavne došlo na lodiach. Boli to hlavne s vloženou nábojovou komorou. 

Umiestňovali sa na stĺpových lafetách, takže bolo možné s nimi strieľať v odmere 360°. Ich 

zavedením do výzbroje  sa rýchlosť paľby podstatne zvýšila. Po vystrelení z jednej vloženej 

nábojovej komory strelec mal pripravenú ďalšiu nábojovú komoru, ktorú len vymenil s 

vystrelenou. U zobrazených falkonetov sa nábojová komora k hlavni pripevňovala pomocou 

priečneho klina. 

154. Falkonety s vloženou nábojovou komorou: A. Falkonet spojený so stĺpovou lafetou 

pomocou hlavňových čapov. B. Falkonet spojený so stĺpovou lafetou pomocou kĺbu. 
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H. Nástup raketového delostrelectva 

 Aj v dobe delostrelectva kedy sa nabíjali hlavne ústim vznikali pokusy o skonštruovanie 

raketových zbraní.  K prvým takýmto zbraniam patrili už známe čínske  „lietajúce šípy“, 

používané v 13. storočí pred n. l. Prešlo niekoľko storočí a konštruktéri delostreleckých zbraní 

začali uvažovať o možnosti využitia raketového pohonu na udelenie kinetickej energie strelám. 

Delostrelecké zbrane nepochybne ukázali na bojiskách svoje opodstatnenie, avšak boli drahé, 

na prepravu ťažké a manévrovateľnosť s nimi po bojisku, aj napriek dobre vycvičeným 

obsluhám, zaostávala za potrebami modernizujúceho sa boja. Pokusov bolo veľa. Najväčšie 

úspechy dosiahli  anglickí a ruskí konštruktéri. Ani armáda Habsburskej monarchie nenechala 

vývoj raketových zbraní bez povšimnutia. Už v roku 1808 vzniklo niekoľko ich druhov, ale so 

zaradením do armády sa s nimi neponáhľalo. Tie, o ktorých sa predpokladalo, že majú vhodné 

vlastnosti boli do armády na vyskúšanie dodané.  Za tým účelom vznikla aj raketová rota.   

 Konštrukcia rakiet bola jednoduchá. Mali tvar valca zhotoveného z plechu v prednej 

časti vyúsťujúceho do kužeľa. V tejto časti bola umiestnená výbušnina – čierny strelný prach, 

ktorá bola prekážkou oddelená od hnacej náplne. Základom tejto náplne bol čierny strelný 

prach, ktorého  intenzita horenia bola upravená na nižšiu rýchlosť horenia aká bola u výmetných 

náplni pre delostrelecké zbrane. Vytvorené  expanzívne plyny prechádzali buď šikmo 

postavenými tryskami, alebo rovno postavenými tryskami, za ktorými boli šikmo postavené 

krídelká. Tie mali usmerniť výtok hnacej náplne tak, aby rakete udelili rotáciu potrebnú na 

stabilizáciu počas letu. Zaujímavým vývojom prešli aj zapaľovače na iniciovanie výbušniny 

uloženej v rakete. Niektoré iniciovali pyrotechnický časovač už pri štarte rakety a to vznikom 

spätného nárazu. Pyrotechnický časový zapaľovať po určitom čase inicioval výbušninu uloženú 

v rakete. Iné druhy zapaľovačov k iniciácii potrebovali náraz do tvrdého objektu atď. 

Zapaľovače boli umiestňované v hlavovej časti rakety, avšak boli úspešne vykonané pokusy aj 

s dnovými zapaľovačmi. Tie boli iniciované v počiatočnom štádiu zápalu výmetnej náplne a 

podľa nastaveného oneskorenia iniciovali výbušninu v rakete. 

 Hmotnosť výbušniny v raketách neprevyšovala 10% z celkovej ich  hmotnosti. Z 

uvedeného vyplýva, že deštrukčný účinok na zasiahnuté objekty nesplnil očakávanie 

vojenských veliteľov. Črepinový účinok, vzhľadom k tomu že ich povrch bol vyrobený z 

plechu, bol veľmi malý. U rakiet naplnených zápalnými zmesami po ich dopade došlo k 

rozhodeniu zápalných zmesí do okolia. Ak v ich dosahu sa nachádzal horľavý predmet tak ho 
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zapálili. Vyskúšali sa aj  rakety plniace funkciu signálnych prostriedkov na odovzdávanie 

povelov veliteľom na bojisku. 

           K zaradeniu rakety s názvom Halle 1846  do výzbroje habsburskej armády došlo v roku 

jej označenia. Na jej skonštruovaní mal najväčšie zásluhy inžinier  Wiliam Hallee. Stabilitu 

jeho rakety počas letu zabezpečovali tri výtokové trysky so šikmo postavenými lopatkami, 

nachádzajúce sa v zadnej časti rakety.  Tento druh rakiet bol vyrábaný v dvoch kalibroch 50,8 

mm a 76,2 mm (2 a 3 palce). Neskoršie po ich zavedení do habsburskej armády záujem o ne 

prejavila aj americká armáda. Od jej konštruktéra odkúpila plány za 20 000 dolárov. 

 

155. Rakety habsburskej armády: A. Stojan s lištovým vedením rakety. B. Stojan s trubkovým 

vedením rakety.   

     

 Odpaľovanie rakiet sa vykonávalo z trojnohých podstavcov o hmotnosti cca 10 kg. 

Bolo možné na nich nastaviť námer v rozsahu 0 – 90° a odmer 0 – 180°. Podstavce mali dva 

druhy systémov odpaľovania rakiet a to perkusný systém, pri ktorom  uvoľnení stlačený 

zápalník pružinou uderil  na zápalku a takto inicioval traskavú zmes a druhý starší spôsob 

zápalu využíval systém trecích zapaľovačov. Aj uloženie rakety počas štartu malo dva systémy. 

K starším patrilo uloženie rakety do trúbky a novšieho systému raketa bola uložená na lište.  
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156. Stojan rakety s nastavovaním námeru a odmeru rukoväťou. 

 

Dostrel rakiet (až 1200 metrov) sa vyrovnal dostrelu poľných diel. V presnosť zásahu 

cieľa boli na tom lepšie delá a to odsúvalo rakety do pozadia. V roku 1869 boli z Rakúsko-

uhorskej armády vyradené. Zachované správy podávajú dôkazy o tom, že aj po tomto roku boli 

ešte použité v Dalmácii pri potlačovaní protihabsburgských povstaní. Je pravdepodobne, že sa 

ich armáda chcela čo najskôr zbaviť, pretože očakávania veliteľov neboli splnené. 

 

  



189 
 

 

VII.  POMôCKY  DELOSTRELECKÝCH  

PALNÝCH  ZBRANÍ 

     

 

Streľba z delostreleckých zbraní vyžaduje používanie viacerých technických 

prostriedkov a to počnúc prostriedkov na prepravou dela na bojisko, prípravu na výstrel, výstrel 

a končiac jeho údržbou. Mnohé z nich bývali poukladané na konštrukciu dela a tvorili jeho 

výbavu. Ďalšie boli vezené na vozoch a putovali spolu s delom. 

 

157. Kartun takmer s plnou poľnou delostreleckou výbavou. 

 

Už v 15. storočí sa objavujú vojenské predpisy v ktorých sú uvedené viaceré druhy 

technických prostriedkov delostreleckých zbraní. V niektorých z nich sa nachádzajú detailné 

popisy o ich používaní, nosení a ošetrovaní. V ďalších storočiach sa rozširoval ich počet  a 

postupne narastala ich dokonalosť.   
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V dobe kedy ešte zotrvávali vo výzbroji armád delostrelecké zbrane nabíjané ústim 

hlavne  technické prostriedky sa podľa ich účelu použitia  rozdeľovali na:    

A.  prepravu delostreleckej munície na bojisko 

B.  meranie kalibrov delostreleckých  granátov a hlavní 

C.  nosenie  a nabíjanie delostreleckých granátov 

D.  zamierovanie delostreleckých zbraní na cieľ 

            E.  iniciáciu výmetnej náplne 

F.  ošetrovanie delostreleckých zbraní   

 

 

 

A. Technické prostriedky na prepravu delostreleckej 

munície 

 

  

 Dlhotrvajúce bojové konflikty najmä pri dobíjaní pevností si vyžiadali veľké množstvá 

delostreleckých granátov, výmetných náplní, tesnení ale  aj potrebu opravovať poškodený 

zbrojný arzenál. Ich presun mali zabezpečovať technické prostriedky. K osobitnej skupine 

prepravných prostriedkov patrili tie, ktorými sa prepravovala výstroj,  proviant, ošetrovne 

chorých vojakov a ďalšie veci využívajúce sa pri pobytoch vojakov v poli.    

 

1. Muničné vozy 

 Muničné vozy boli určené na prepravu delostreleckých granátov a ďalších komponentov 

výstrelu. Boli dva druhy a to väčšie,  ktorými sa munícia dovážala zo zázemia na bojisko. 

Menšími muničnými vozmi sa dovážala munícia priamo k delám do bojovej línie.   

 V 15. storočí sa muničné vozy takmer podobajú vozom, ktoré sa používali v 

poľnohospodárstve alebo pri prevoze obchodných tovarov. Mnohokrát armáda si ich 
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zapožičiavala aj s konským poťahom a pohoničmi od ich majiteľov. V 16. storočí už ich 

konštrukcia je prispôsobená na prevoz buď delostreleckých granátov, výmetných náplní, 

tesnenia alebo aj prostriedkov používaných pri zamierovaní delostreleckých zbraní na cieľ.  

 

158. Pomôcky na prevoz a nosenie munície. 

  

 

159. Muničný voz. 
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B. Technické prostriedky na meranie kalibrov hlavní a 

granátov 

Zabezpečenie dostatočného množstva munície s požadovanými vlastnosťami bolo 

základnou úlohou pre úspešné využitie delostreleckých zbraní na bojisku. Splneniu týchto úloh 

velitelia delostreleckých jednotiek venovali mimoriadnu pozornosť. Osobne niesli 

zodpovednosť za to zbrojári, ktorí boli povinní dôkladne preveriť vlastnosti munície vezenej 

do poľa. 

K prvým úlohám pri preverovaní kvality munície a jej vhodnosti použitia pre delá patrilo 

zisťovanie kvality delostreleckých granátov. K tomu došlo až po zistení jej kalibrov – či je 

možné jej použitie k streľbe z delostreleckých zbraní, ktoré sú vo výzbroji vojenských 

jednotiek.  Na zistenie kalibrov zbraní sa používalo niekoľko druhov pomôcok. K 

najjednoduchším technickým pomôckam patrili dosky s dvoma kolmými tyčkami, medzi 

ktorými bola vzdialenosť určujúca meraný kaliber delostreleckého granátu. Takouto mierkou 

bolo možné zistiť len kaliber vyhovujúci jednej delostreleckej zbrani. Dokonalejšia bola 

mierka, ktorá mala v drevenej doske viac otvorov s rôznymi priemermi – kalibrami  granátov. 

Kaliber meraného delostreleckého granátu sa zisťoval podľa toho, ktorým otvorom ho bolo 

možné čo najtesnejšie pretlačiť. Podobný spôsob merania bol použitý  pri meraní kalibrov 

kovovými krúžkami s viacerými priemermi -  kalibrami. K najdokonalejším spôsobom merania 

patrilo meranie cirkeľom. 
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160. Spôsoby merania kalibrov: A. Meranie kalibru hlavne cirkľom. B. Šablóna s kolíkmi. C. 

Meranie kalibru delového granáta cirkľom. D. Šablóna na meranie kalibrov. E. Krúžkové 

šablóny. 

   

 

                                            

C.  Technické prostriedky na nosenie a nabíjanie 

delostreleckých zbraní 

 

 

1) Pomôcky na nosenie delostreleckých granátov 

 Na prenos ťažších delostreleckých granátov  nabíjaných ústim do hlavne sa používali 

nosiče a to podľa hmotnosti strely a jej konštrukcie. Nabíjanie granátov s nižšou hmotnosťou 

nerobilo obsluhe ťažkosti. Ťažšie granáty za chladného mrazivého počasia sa v rukách obsluhy 

šmýkali a preto sa prenášali zabalené do ľanových látok.   

 

 

 

 

           161. Detail umiestnenia ôk v otvoroch  dutého delostreleckého granáta a spôsob jeho 

prenášania. 
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Niektoré duté guľaté granáty väčších kalibrov, pre ich lepšie uchopenie pri nabíjaní 

hlavne, mali na tele vytvorené  otvory.  Do nich sa vložili prsty, ktorými bolo možné  lepšie 

granát chytiť do ruky a manipulovať s ním.  Na nosenie granátov o hmotnosti vyššej ako 10 kg 

sa používali k tomu vykované kliešte alebo reťazové háky. Ich použitie bolo podmienené 

vytvorením ôk na granátoch, do ktorých sa mohli zaháknuť. Najčastejšie sa uvedené pomôcky 

používali pri vkladaní delostreleckých granátov do hlavní mažiarov. 

 

 

2.  Technické prostriedky na nabíjanie delostreleckých zbraní 

K pomôckam na nabíjanie delostreleckých zbrani patrí: vyterák, vedro na vodu,  čierny 

strelný prach a odmerka prachu, granát, tesnenie granáta,  nabijak, vyťahovač striel, čistič 

zápalného kanálika – ihla, prachovnica, palečník,   

2.1.  Vyterák (štetka) 

Vyterák, častejšie používaný názov štetka, sa používal  na vyčistenie vývrtu hlavne 

medzi výstrelmi. Niekedy bol používaný aj namiesto vyteráka s mokrou handrou  a to na 

odstránenie  tlejúcich splodín strelného prachu, ktoré zostali po predchádzajúcom výstrele. Bol 

vyhotovený z drevenej tyče na konci ktorej bola umiestnená štetka z konskej srsti. Pred 

vložením do hlavne sa namočil do vedra  s vodou a potom  sa zasunul až na doraz dna hlavne. 

V hlavni sa  niekoľko krát pootočil a vytiahol. Pri čistení hlavne sa tento úkon zopakoval 

niekoľko krát, pokiaľ sa usadené splodiny na stenách hlavne nerozpustili a z nej neodstránili. 

162. Delostrelecký vyterák 

2.2.  Vedro na vodu 

Bolo zhotovené z drevených dužín po obvode stiahnutých kovovými  obručami. Vedro 

sa používalo  na namočenie vyteráka s mokrou handrou alebo vyteráka so štetkou, ktorými sa 
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odstraňovali po výstrele z hlavne tlejúce zbytky čierneho strelného prachu. Okrem toho 

namočeným vyterákom sa znižovala teplota rozpálenej hlavne od predchádzajúceho výstrelu. 

V hornej časti vedra  bolo dno s   otvorom o cca o 50 mm väčším ako bol priemer štetky 

vyteráka. Takéto dno zabraňovalo vyčľapkávaniu vody z vedra von  pri vkladaní  do neho 

vyteráka ako aj pri jeho vyťahovaní, ale aj počas prepravy delostreleckej zbrane na ktorú bolo 

zavesené. Niektoré jednotky používali drevený krúžok plávajúci na vode vo vedre, ktorý plnil 

podobný účel ako dno s otvorom. Vedro malo kovové držadlo. Pri prevoze dela bolo zavesené 

na hák, nachádzajúci sa  medzi stenami lafety. 

163. Vedro k delu. 

 

2.3.   Úschova čierneho strelného prachu 

 Čierny strelný prach bol uložený v nepremokavých vreciach a tie boli uložené do 

drevených  sudov. Sudy na odolávanie dažďu, snehu a nepriaznivému počasiu boli natrené 

vrstvou včelieho vosku alebo parafínu. Na bojisko sa sudy naplnené čierny strelným prachom 

prepravovali na muničných vozoch. Počas prepravy  boli uložené na slame a medzi sebou tiež 

boli oddelené slamou, aby nedošlo k ich poškodeniu najmä pri presunoch po zlých cestách. Po 

príchode na bojisko sa menšia časť sudov uložila niekoľko desiatok metrov od dela vo 

vykopanej jame, aby boli chránené proti delostreleckým granátom a ich črepinovým účinkom. 

Väčšia časť sudov sa uskladnila od delostreleckých zbraní a na takú vzdialenosť, aby pri ich 

náhodnom výbuchu nedošlo k ohrozeniu obsluhy dela.  Už v 16. storočí bola určená najvyššia 

hmotnosť  čierneho strelného prachu, ktorá ešte môže byť uložená v blízkosti dela počas 

delostreleckej paľby. 
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164.Sudy na uskladnenie čierneho strelného prachu. 

 

2.4.  Odmerka prachu 

Hmotnosť výmetnej náplne pre delostrelecké zbrane určoval veliteľ delostreleckej 

jednotky. Podľa určenej hmotnosti výmetnej náplne vybrala obsluha dela určitú odmerku, 

ktorou ho zo suda nabrala čierny strelný prach a odniesla k delu. Odmerky boli vyhotovované 

z mosadzných plechov,  aby sa zabránilo vzniku iskier, ktoré by mohli zapáliť čierny strelný 

prach. Nevýhodou takýchto odmeriek bolo, že pri prechode obsluhy dela s naplnenou odmerkou 

od suda s čiernym strelným prachom k delu sa z nej prach vysypával. Po niekoľkých takýchto 

prechodoch sa vytvorila „cestička“ prachu, ktorá podľa dochovaných dokumentoch, spôsobila 

výbuch prachu umiestneného v sude vedľa dela. Už v 16. storočí boli prijaté predpisy, 

ukladajúce povinnosti veliteľom diel takémuto rozsypávaniu čierneho strelného prachu  

zabrániť.     

165. Delová lopatková odmerka prachu.    

Podstatne sa urýchlilo nabíjanie diel výmetnou náplňou umiestnenou v kartuši. Každá 

kartuša mala na obale uvedenú hmotnosť čierneho strelného prachu. Obsluha dela zobrala 

určenú kartušu a vložila ju do ústia hlavne. 
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                                            A                                       B 

166. Kartuše: A. Kartuša s výmetnou náplňou čierneho strelného prachu a s plným 

delostreleckým granátom. B. Kartuša s výmetnpou náplňou čierneho strelného prachu a so 

šrapnelovou náplňou oceľových gulôčok. 

 

2.5.  Delostreleckí granáty 

 K najväčšiemu rozvoju u delostreleckého arzenálu dochádzalo u delostreleckých 

granátov. Je to pochopiteľné, pretože útočník chcel čo najrýchlejšie zničiť živú silu protivníka, 

jeho objekty brániacemu mu získať dominantné postavenie na bojisku a nakoniec zvíťaziť. Od 

kamenných, cez plné kovovo granáty až ku  konštruovaniu granátov s hromadným účinkom sa 

pristupovalo veľmi dôsledne. Mnoho múdrych ľudí sa nechalo ovplyvniť na vynakladanie 

vedeckého potenciálu na vynájdenie prostriedku, ktorým by bolo možné s minimálnym 

nákladmi zničiť protivníka. Môžeme prijať určité „ospravedlnenie“ tých ktorí sa podieľali na 

tejto činnosti s presvedčením, že ich vytvárali k obrane a nikdy nie pre dobyvačné ciele. História 

ľudstva pozná mnoho zneužití výsledkov vedeckých pracovníkov a to je aj v oblasti 

delostreleckých zbraní. 

  Prípravy granátov, ktoré budú používané na bojisku sa už starostlivo vykonávali v 

zázemí. Vychádzalo sa z prieskumných správ, ktoré poukazovali na dosiahnuté výsledky pri 

ničení  objektov protivníka. Na ničenie živej sily protivníka sa pripravovali granáty majúce 

črepinové účinky a na ničenie stavieb pevností granáty s trhavými účinkami. Bez povšimnutia 

nezostala príprava granátov so zápalným účinkom, ak objektmi ničenia mali byť drevené 

stavby. 

 Na bojisku druh granátov vystreľovaných na protivníka určoval veliteľ delostreleckej 
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jednotky a to buď podľa vlastného rozhodnutia vychádzajúceho z bojovej situácie alebo na 

pokyn svojho nadriadeného. Takéto granáty sa potom nabíjali do delostreleckej zbrane.      

2.6.  Tesnenie granátu v delovej hlavni 

 Delostrelecký granát sa väčšinou  ukladal bez obalu do hlavne delostreleckej zbrane. Ak 

bol medzi kalibrom delostreleckého granátu a vývrtom hlavne veľký rozdiel dochádzalo k 

úniku výmetných plynov okolo strely a stenami hlavne. To sa prejavilo na znížení kinetickej 

energie vystreleného granátu. Takýto delostrelecký granát počas  prechodu  vývrtom hlavne v 

ňom  vibroval.  To nepriaznivo ovplyvňovalo presnosť zásahu cieľa.  Zanedbateľné nebolo ani 

poškodzovanie vývrtu hlavne najmä u hlavní vyrobených zo zliatin medi. Na elimináciu tohto 

negatívneho vplyvu sa používalo tesnenie. Najčastejším materiálom bola   konopná alebo 

ľanová priadza. Kládla sa medzi výmetnú náplň a delostrelecký granát. Niekedy sa do nej granát 

aj zabalil.  Takýchto tesnení mala posádka dela niekoľko pripravených k okamžitému použitiu. 

V núdzi však situácia bola iná. Na utesnenie výmetnej náplne sa použilo „čo bolo po ruke“ bolo 

to seno, slama, papier, handry látky atď. 

Na utesnenie rozžeraveného delostreleckého granátu v hlavni mažiara sa používala 

mokrá hlina. Tá dokázala dočasne izolovať rozžeravený delostrelecká granát od predčasného 

výbuchu výmetnej náplne.       

 

2.7.  Nabijak 

Na nabitie hlavne delostreleckej zbrane sa používali dva druhy nabijakov. Jeden z nich 

sa používal na zasunutie výmetnej náplne do prachovej komory a na jej utesnenie. Tento 

nabijak bol zhotovený z drevenej tyče, na konci ktorej bol hrubý valec. Ten bol  obalený tenkou 

kožou. Druhý nabijak sa používal na zasunutie strely na utesnenú výmetnú náplň. Hrúbka 

tohto nabijaka  bola o 10 až 20 milimetrov menšia ako kaliber hlavne. Po obvode bol obalený 

mosadzným plechom. V 17. storočí sa začali na tento účel používať mosadzné nabijaky. Tie 

zabránili vzniku ikier v hlavniach zo zliatin železa, ktoré by mohli predčasne spôsobiť výbuch 

výmetnej náplne uloženej v prachovej komore. Vložený delostrelecký granát do ústia hlavne sa 

zasunul nabijakom až na výmetnú náplň. Medzi strelou a výmetnou náplňou nesmel byť žiadny 

voľný priestor. Na nabijaku bola označená dĺžka vývrtu hlavne a taktiež označenie  dĺžky voľnej 

časti hlavne pri zasunutom delostreleckom granáte. Takéto označenie pomáhalo obsluhe dela 
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presvedčiť sa o stave hlavne. 

167. Delový nabijak. 

  Pri nabíjaní delostreleckých granátov s hlavovými zapaľovačmi, ktoré sa iniciovali pri 

výstrele tieto museli byť do  hlavne zasunuté zapaľovačom vo smere výstrelu. Na ich zasunutie 

sa používali nabijaky s priehlbňou v dotykovej časti s granátom. Takouto úpravou nabijaka 

nedošlo k poškodeniu zapaľovača pri jeho zasúvaní do vývrtu hlavne. 

 

2.8.  Čistič zápalného kanálika – ihla 

Čistič zápalného kanálika bola 15 až 20 cm dlhá kovová ihla o priemere cca 5 mm a na 

konci zahrotená alebo inak ukončená.  Na jej druhom konci bolo oko pre lepšie uchytenie čističa 

do ruky počas čistenia kanálika.  Driek čističa bol zdrsnený na dokonalejšie odstránenie splodín 

z bokov zápalného kanálika.   

168. Delové ihly na čistenie zápalného kanálika. 

 Čističom zápalného kanálika sa po nabití dela pred každým nasypaním čierneho 

strelného prachu na panvičku prečistil zápalný kanálik. To isté sa vykonalo aj vtedy,  keď sa 

začali používať pyrotechnické zapaľovače na zapálenie výmetnej náplne, ktoré sa vkladali do 

otvoru zápalného kanálika.  Dôkladné prečistenie sa vykonávalo aj vtedy  keď sa delo nabilo 

kartušou. V takýchto prípadoch bolo potrebné  čističom zápalníka niekoľkokrát za sebou 
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prepichnúť obal kartuše, aby sa k nej dostal čierny strelný prach nasypaný do zápalného 

kanálika.    

 

 

2.9.  Prachovnica 

Charakteristickým znakom prachovníc používajúcich sa pri nabíjaní delostreleckých 

palných zbraní je ich viac ako  2-krát väčšia veľkosť, pri ich porovnaní s prachovnica pre ručné 

strelné palné zbrane. Do  nich sa ukladal jemný čierny strelný prach. Prachovnice najčastejšie 

sa vyrábali   z mosadzného plechu. Používali sa aj honosnejšie prachovnice zhotovená z 

volských rohov.  Na hrdle prachovnica  mala pružinový uzáver, ktorý pri sypaní prachu na 

panvičku bol stlačený. Po nasypaní prachu sa povolil a prachovnica sa uzavrela. Prachovnicu 

zavesenú na pleci nosila obsluha dela. Za daždivého počasia bola uložená v remennej taške.   

 

169. Delové prachovnice. 

         

2.10.  Palečník 

 Pri zatláčaní strely do ústia hlavne dochádzalo k víreniu čierneho streného prachu 

umiestneného v prachovej komore. Pri tomto vírení časť z neho unikala zápalným kanálikom 

von. Aby sa tomu zabránilo, obsluha dela držala palec na zápalnom kanáliku počas zatláčania 

granátu do vývrtu hlavne. To však bolo možné len vtedy, ak hlaveň bola studená. Ak došlo k jej 

rozohriatiu častými výstrelmi,  hrozilo obsluhe popálenie palca. Aby k tomu nedošlo, používal 
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sa palečník. Bol vyhotovený z kože a pri nabíjaní dela mala ho obsluha natiahnutý na palci a 

takto ho priložila na zápalný kanálik. 

 

 

 

D. Technické prostriedky na zamierenie delostreleckých 

zbraní 

Pri namierení delostreleckej zbrane bolo potrebné správne určiť námer a odmer hlavne. 

K tomu sa používali viaceré druhy zameriavacích prostriedkov. Ich vývoju sa venovala veľká 

pozornosť. Snahou konštruktérov bolo vyhotoviť jednoduché a spoľahlivé zameriavacie 

prostriedky, ktorých obsluha bola jednoduchá a pri streľbe prinášali očakávané výsledky. 

Nepresná streľba neznamenala len plytvanie drahými delostreleckými granátmi, ale najmä 

neoslabovala intenzitu útokov protivníka. 

Vývoj zameriavacích prostriedkov vychádzal z teoretických ako aj praktických 

poznatkov. Pozitívne sa na ich rozvoji prejavili výsledky skúmania dráhy strely a to v závislosti 

na rýchlosti a hmotnosti delostreleckých granátov. Už v 17. storočí sú  publikované mnohé 

výsledky skúmania a to o dráhe vystreleného granátu a o spôsoboch jej ovplyvňovania. 

 

1.  Námerová tyčka 

 Námerová tyčka sa používala pri nastavovaní námeru delovej hlavne. V praxi 

vykonávalo sa to tak, že sa námerová tyčka kolmo postavila na zadnú časť dela. Do jednej 

roviny sa  položil cieľ, najvyšší bod na ústi hlavne – muška a oko zamerovača. Pretínajúca 

priamka na tyčke určovala veľkosť námeru.  Pri nastavovaní námeru bolo dôležité aby mierič 

dela poznal hodnoty balistickej krivky po ktorej sa bude pohybovať vystrelený delostrelecký 

granát. Niektoré námerové tyčky boli skonštruované tak, že mali dve číslelnice. Jedna sa 

používala na nastavenie námeru a druhá na zmeranie kalibru hlavne. 
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170. Pomôcky na zamierenie hlavne: A. Námerová tyčka.  B. Dýka so stupnicou pre nastavenie 

námeru delovej hlavne. C. Spôsob nastavenie námeru hlavne pomocou zamerovacej tyčky.  

 

2.  Námerový cieľnik 

 Námerový cieľnik bola kovová tyčka s číselným označením používajúca sa pri  

nastavovaní námeru delostreleckej zbrane. Ukladala sa na upravené hrozno delovej hlavne. 

Niektoré tyčky mali teleskopický spôsob vysúvania pri nastavovaní námeru, okrem toho bolo 

možné s nimi zistiť či čapy hlavne sú vo vodorovnej polohe, poprípade aký je ich odklon. 

 171. Pohyblivý námerový cieľnik.      
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3.  Prierezový cieľnik 

 

Prierezový cieľnik  vznikol na prelome 18. a19. storočia v ruskej armáde. Bol zhotovený 

z hrubého plechu v ktorom bola pozdĺžna štrbina plniaca úlohu priezoru.  Po jej  oboch stranách 

bola číselná stupnica. V štrbine sa pohybovalo šupátko s dvoma kruhovými otvormi. 

Bezprostredne pred streľbou sa prierezový cieľnik priskrutkoval troma skrutkami na zadnú časť 

dela. Počas prevozu dela bol odmontovaný a uložený v koženom puzdre. K jeho výhodám 

patrilo, to že sa mohol použiť pri nastavovaní námeru s využitím šupátka ako aj odmeru a to s 

využitím pozdĺžneho otvoru. 

172. Staviteľný námerový cieľnik. 

4.  Námerový kvadrant 

 Námerový kvadrant je pomôcka na meranie uhlov, ktorá sa používala pri nastavovaní 

námeru hlavne dela. Používali sa dva druhy. S jedným bolo možné merať uhly do 90° a s 

druhým do 180°. Prvý druh námerového  kvadranta je zložený z dvoch ramien kolmých na seba. 

Ramená sú spojené 90° kruhovým výsekom na ktorom sú vyznačené uhlové hodnoty. Súčasťou 

jeho je aj olovnica upevnená v stretu dvoch ramien.  Druhý kvardrant je zložený z jedného 

ramena ku ktorému je pripevnený kruhový výsek 180°. Je ho možné použiť aj nameranie 

záporných uhlov námeru, napríklad pri streľbe z kopca.   
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       173. Námerové kvadranty s uhlom 90° a 180° a využitie kvadrantu pri nastavovaní námeru.                                   

  

174. Nastavovanie námeru kvadrantom. 

Zisťovanie námeru delostreleckej hlavne bolo jednoduché. Dlhšie rameno sa vložilo do 

hlavne a pritlačilo sa k jej stene. Na olovnici sa odčítala uhlová hodnota, ktorá udávala námer 

hlavne. 

Určenie námeru patrilo k povinnostiam  veliteľa delostreleckej jednotky. Určil ho buď 

pre jedno delo alebo pre batériu diel. V takomto prípade sa vložil delový kvadrant do hlavne 

dela a s hlavňou sa pohybovalo vo vertikálnom smere pokiaľ olovnica neukázala určenú 

hodnotu veliteľom na číselnici kvadranta. Ak sa tak stalo poloha hlavne sa zaistila buď 

hlavňovým klinom alebo fixáciou námerovej skrutky. 
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175. Delový kvadrant na plošine hrozna. 

  

 Delový kvadrant mal rôzne podoby. K jednej z nich patril kvadrant malých rozmerov, 

ktorý sa ukladal na plošinu hrozna. Podľa vychýlenia ručičky sa určil námer delovej hlavne. 

Týmto kvadrantom bolo možné, po jeho otočení o 90°, merať aj rovinný uhol hlavne 

(vodorovnosť  hlavňových čapov uložených v lafete). 

  176. Delový kvadrant na delostreleckej kópii. 

 Už v 16. storočí na meranie uhlov bola vyhotovená delostrelecká kópia vonkajším 

vzhľadom podobajúca sa na dlhú bodnú zbraň. Na hrote mala umiestnený kvadrant malých 

rozmerov. Meranie námeru bolo veľmi jednoduché.  Zasunula sa do hlavne a pritlačila na jej 

stenu a na kvadrante sa odčítala uhlová hodnota, predstavujúca námer hlavne. 

 

5.  Tyče na uloženie dela do odmeru 

 U  ťažších diel pri nastavovaní odmeru sa používali drevené tyče na stranový pohyb 

zadnej časti lafety. Pri nastavovaní odmeru sa drevené tyče zasunuli do otvorov na zadnej časti 

lafety a podľa  pokynov mieriča pohybovalo sa s lafetou vpravo alebo vľavo.   



206 
 

 

 

177. Tyče na uloženie dela do potrebného odmeru. 

  

 Pri modernejšom  spôsobe nastavovania odmeru sa používala len jedna tyč. Tá sa  

zasunula do zadnej časti lafety a jej pohybom do strán sa menila poloha odmeru dela.     

178. Nastavovanie odmeru pomocou tyče. 

 

6.  Námerové kliny a námerová skrutka 

Hlaveň s nastaveným námerom musela byť zafixovaná proti pohybu počas výstrelu. Za 

týmto účelom sa používali námerové kliny, ktoré sa vkladali medzi lafetovú priečku a zadnú 

časť hlavne dela. Pri hlbšom ich zasunutí sa námer delovej hlavne znižoval a opačne. Kliny boli 

zhotovené z tvrdého dreva. Na ich vrchnej skosenej časti, na ktorú sa opierala zadná časť 

hlavne, bol pribitý plech. 
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179. Námerové kliny. 

Námerové kliny už v 17. storočí boli nahradené námerovou skrutkou, ktorá umožňovala 

precíznejšie nastavenie námeru a spoľahlivo ho udržala aj počas niekoľkých výstrelov.  

Obsluhoval ju sám mierič, ktorý sa nemusel už spoliehať na pomocníkov pri nastavovaní 

námeru. 

 

180. Spôsoby fixovania námeru delostreleckých zbraní:  A. Námerovou  skrutkou. B. 

Námerovým  klinom. C. Podložením monolitnej lafety námerovým klinom. D. Námerovým 

segmentom. 
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 V 16. storočí sa objavili húfnice, ktoré mali fixovaný námer námerovým segmentom 

upevneným na spodnej časti lafety.  Horná časť lafety sa pohybovala vo vertikálnej polohe a v 

nej bola fixovaná zastrčeným kolíkom do segmentu. V ďalšom storočí boli vyrábané mažiare 

tvoriace jeden blok hlavne s lafetou. U takýchto delostreleckých zbraní sa námer nastavoval a 

fixoval námerovými klinmi vkladanými pod ich lafetovú časť. 

 

E. Technické prostriedky na iniciáciu výmetnej náplne 

Do tejto skupiny technických prostriedkov patria tie prostriedky  ktoré sa využívajú pri 

streľbe z delostreleckých zbraní na zapálenie výmetnej náplni uloženej v prachovej komore v 

hlavni dela.  Ich vývoj prešiel od tých najjednoduchší prostriedkov, ku ktorým patril horiaci 

uhlík vybratý z pahreby a prenášajúci sa v kliešťach  k zápalnému kanáliku delovej hlavne, až 

po pyrotechnické zapaľovače využívajúce traskaviny vynájdené na konci 18. storočia.    

1.  Ohnisko, kovový kutáč a dúchadlo 

 Zápal výmetnej náplne uloženej v hlavni delostreleckej zbrane pomocou rozžeraveného 

kutáča v ohnisku a jeho priložením na panvičku s čiernym strelným prachom sa používal v 14. 

a na začiatku 15. storočia, kedy bol vystriedaný luntovým zápalom. 

 Pri tomto druhu zápalu sa používalo ohnisko  uložené v kovovej mise na trojnožke, aby 

sa mohlo podľa potreby prenášať. V nej horelo drevené uhlie. Jeho intenzita horenia sa 

udržiavala pomocou dúchadla. Do rozpáleného dreveného uhlia sa vložil kovový kutáč a nechal 

sa rozohriať do červena. Po jeho rozohriatí sa priložil na čierny strelný prach umiestnený na 

panvičke zápalného kanálika delostreleckej zbrane a zapálil ho. 
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         181. Pomôcky na zapálenie výmetnej náplne: A. Miska s rozžeraveným uhlím a kutáčom. 

B. Dúchadlo 

Horiace ohnisko muselo byť vzdialené od delostreleckej zbrane niekoľko metrov, aby 

pri veternom počasí vyletená iskra nemohla zapáliť čierny strelný prach uložený pri 

delostreleckej zbrani počas jej nabíjania.   

2.  Zápalnica 

 Zápalnica sa používala najmä pri postupnom zapálení výmetných náplní u 

viachlavňových delostreleckých zbraní, aby jej plameň mohol byť  postupne prenášaný od 

jedného k druhému miestu zápalu. Jej výroba bola jednoduchá. Ľanový alebo konopný 

povrázok sa dokonale vypral v mydlovej vode a vyplákal ešte vo vode s popolom zo spáleného 

dreveného uhlia. Po jeho vysušení sa namočil do roztoku vo vode rozpusteného dusičnanu 

draselného a potom sa vysušil. Po dokonalom vysušení sa na jeho povrch nanieslo lepidlo. S 

nezaschnutým lepidlom sa povrázok vložil do (flegmatizovaného) čierneho strelného prachu 

posypal sa ním. Po zaschnutí lepidla zápalnica bola pripravená na použitie.  Pred jej použitím 

sa odrezala potrebná dĺžka určujúca dobu od jej zápalu po zápal prachovej náplne. Zápalnica sa 

zapaľovala buď otvoreným ohňom (fakľou, horiacou trieskou atď.) alebo tlejúcim luntom.   

3. Luntovnica, luntová palica   

Na zapálenie výmetnej náplne sa používala luntovnica.  Bola to asi  jeden  a pol metra  

dlhá  drevená tyč na konci okovaná plechom s uchytením tlejúceho luntu.  Používali sa aj 

luntovnice, ktoré svojím tvarom sa podobali partizánam. Oba druhy mali v koncovej časti 

umiestnené príchytky na prichytenie luntu. Ostaná  časť luntovnice bola omotaná okolo tyče.  
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Z príchytky vyčnievala tlejúca  luntovnica v dĺžke 5 až 10 centimetrov a podľa potreby sa 

predlžovala. Za daždivého počasia bola táto časť  zasunutá do plechovej skrinky. 

 

 

182. Luntovnica s ostrým hrotom na čistenie zápalného kanálika dela. 

 

Lunt sa vyrábal z ľanu podobne ako motúz. Dokonale sa vypral vo vode s  popolom, 

aby sa v ňom odmastil. Potom sa na niekoľko minút namočil do roztoku dusičnanu draselného 

(KNO3) vo vode. Nechal sa voľne usušiť. Takto pripravený lunt mal pravidelné a intenzívne 

tlenie.   

 

183. Luntovnica s tvarom dlhej bodnej zbrane. 

 

Zapálenie výmetnej náplne bolo jednoduché. Z tlejúceho luntu sa sfúkol popol  a potom 

sa položil na panvičku s čiernym strelným prachom. Po jeho priložení prach vzbĺkol a preniesol 

sa cez zápalný kanálik do výmetnej náplne. 

 

4.  Pyrotechnické zapaľovače 

 Tieto druhy zapaľovačov využívali na zapálenie výmetnej náplne pyrotechnickú zmes 

citlivú na tepelné alebo mechanické podnety.  Podľa toho sa rozdeľovali na tepelné zapaľovače 

a mechanické zapaľovače a to aj napriek tomu, že u oboch druhov vznikalo teplo potrebné na 

iniciáciu traskaviny uloženej v zapaľovači. Zasúvali sa do zápalného kanálika. 



211 
 

 Prvé tepelné zapaľovače boli vyhotovované z drevených trubiek naplnených 

pyrotechnickou zmesou. Neskoršie namiesto drevenej trúbky sa používala trubka vyrobená zo 

zliatin medi. Tepelné zapaľovače využívali na zapálenie výmetnej náplne buď teplo 

produkujúce tlejúcim luntom alebo teplo otvoreného ohňa.  Patrili k najjednoduchším 

zapaľovačom. Stačilo k ich zápalu priložiť tlejúci lunt alebo otvorený oheň (fakľa, horiaca 

trieska atď.) 

                         

                                             A                               B                                   C 

 

184. Pyrotechnické zapaľovače na zapálenie výmetnej náplne: A. Jednoduchý pyrotechnický 

zapaľovač s pyrotechnickou zmesou umiestnenou v drevenej alebo v kovovej trúbke. B. Trecí 

zapaľovač. C. Úderníkový zapaľovač. 

Mechanické zapaľovače boli konštrukčne zložitejšie. K iniciácii využívali teplo 

vznikajúce pri trení dvoch kovových častí, ako tomu bolo u trecieho zapaľovača. U neho pri 

vyťahovaní železného drôtika prechádzajúceho cez kruhový otvor  kovovej podložky vznikalo 

teplo. To sa prenieslo do pyrotechnickej zmesi a zapálilo ju.   

Nárazové pyrotechnické zapaľovače boli konštruované ny využití mechanického 

úderu úderky do traskaviny (pyrotechnickej zmesi). Ich úderka bola umiestnená v kovovej 

trubičke pod tlakom kovovej pružiny. V tejto polohe bola zaistená proti pohybu poistkou. Jej 

vytiahnutím sa úderka pod tlakom pružiny uvoľnila, uderila na traskavinu a iniciovala ju. Od 

nej sa iniciovala výmetná náplň uložená v hlavni delostreleckej zbrane.    
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F. Technické prostriedky na ošetrovanie  delostreleckých 

zbraní 

Delostrelecké zbrane ak mali byť streľby schopné a využiteľné v bojových situáciách 

pri ničení protivníka museli byť udržované v dobrom stave. Aj v tejto oblasti delostreleckých 

zbraní dochádzalo k zdokonaľovaniu spôsobov a s nimi aj prostriedkov na ich ošetrovanie. 

1.  Vyťahovače granátov z vývrtu hlavne 

Pred ošetrovaním zbrane obsluha dela sa musela presvedčiť či nie je delo nabité. To 

zistila zasunutím do vývrtu hlavne nabijáka, na ktorom sa nachádzali dve značky a to značka 

pre nenabitú hlaveň a značka pre nabitú hlaveň, ktorá bola bližšie ku koncovej časti nabijaka. 

Ak sa zistilo, že v hlavni dela sa nachádza nejaké teleso, zisťovali sa jeho rozmery a pôvod. 

Niekedy to bol do vývrtu hlavne zasunutý len granát bez výmetnej náplne a niekedy tam bola 

výmetná náplň aj s granátom, u ktorej z viacerých príčin nedošlo k výstrelu (mokrá výmetná 

náplň, zapchatý zápalný kanálik tesnením strely alebo splodinami výstrelov atď.  Málokedy 

však granát pri dolu nahnutej hlavni z nej vypadol. Niekedy pomohol aj náraz spustenej hlavne 

kolmo dolu ústim hlavne na tvrdšiu podložku, napríklad na drevenú dosku. Takýto spôsob 

vytiahnutia delostreleckého granátu z hlavne mohol byť použitý ak to dovoľoval jeho 

zapaľovač. 

Ak uvedené spôsoby odstránenia z vývrtu hlavne predmetu nepomohli, použilo sa 

nasypanie čierneho strelného prachu cez zápalný kanálik, ktorý sa predtým dokonale vyčistil, 

do prachovej  komory a ten sa potom zapálil. Vytvorené expanzívne plyny buď posunuli 

predmet vo vývrte hlavne dopredu alebo ho z nej vyhodili. 

U olovených delostreleckých granátov uviaznutých v hlavni sa použil vrták, ktorým sa 

do neho vyvŕtal  otvor. Do neho sa potom naskrutkovala vývrtka a granát sa vytiahol z hlavne 

von. Okrem tohto spôsobu odstraňovania granátov z vývrtu hlavne používali sa aj ďalšie 

spôsoby, to však záviselo od veľkosti medzery medzi telom granátu a vývrtom hlavne.     

 

2.  Škrabák  hlavne 
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Používal sa pri zoškrabovaní hrubých usadenín zo stien hlavne, ktoré na nich zostali po 

dlhotrvajúcej streľbe. Bola to drevená tyč, ktorá na jednom konci mala pripevnený kotúč z 

hrubého plechu s odsekom kruhu. Čistenie hlavne sa vykonávalo tak, že najsamprv sa vývrt 

hlavne  zmáčal vo vode namočeným vyterákom. Po nejakom čase, až došlo k rozmočeniu 

splodín výmetnej náplne sa začali  zoškrabávať zo stien hlavne škrabákom. Toto sa opakovalo 

niekoľkokrát pokiaľ sa úplne neodstránili splodiny. Vzniknuté pozdĺžne ryhy od škrabáka vo 

vývrte hlavne sa tolerovali. 

185. Škrabák na odstraňovanie splodín výmetnej náplne. 

3.  Vývrtka 

Používala sa na vytiahnutie z vývrtu hlavne zostatkov z nespálených obalov kartuší v 

ktorých bola uložená výmetná náplň. Taktiež aj na vytiahnutie tesnenia granáta pokiaľ nedošlo 

k jeho výstrelu a bolo potrebné ho z hlavne odstrániť.   Bola to drevená tyč  ktorá na jednom 

konci  mala dva kovové hroty skrutkovite ohnuté. Takýmto uložením hrotov pri krútení vývrtky 

sa do nej namotalo tesnenie  granáta a vytiahlo sa z hlavne von. 

186. Vývrtka na vyťahovanie komponentov výstrelu z hlavne.     

Okrem uvedenej  vývrtky sa používali aj vývrtky s jedným skrutkovite ohnutým hrotom 

a to na vyberanie olovených nevystrelených granátov  z vývrtu hlavne. Do nich sa najprv  

vyvŕtal otvor a do neho sa vsunula vývrtka. Jej hrany sa zarezali do otvoru čím umožnili 

vytiahnutie granáta von z vývrtu hlavne.   

 

4.  Vyterák s mokrou handrou    

Vyterák s mokrou handrou sa používal jednak na ochladenie hlavne po 

predchádzajúcom výstrele, ale najmä na uhasenie tlejúcich splodín výmetnej náplne ktoré v 
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hlavni ostali z prechádzajúceho výstrelu. Ak by neboli  z hlavne odstránené mohli by zapáliť 

výmetnú náplň už pri nabíjaní dela. 

187. Vyterák na ochladzovanie hlavne a odstraňovanie zbytkov výmetnej náplne. 

5.  Zdvihák kolies 

Pri namazaní osi kolies mazacím tukom sa používal zdvihák kolies. Bol skonštruovaný 

na princípe dvojramennej páky, ktorej jeden koniec sa vložil pod os dela pri jeho kolese a druhý 

koniec sa stlačil dolu a zaistil sa vložením do západu. Tým sa koleso podvihlo, odstránil sa z 

osi lônik, ktorým koleso bolo k osi pripevnené aby nevypadlo a sa povytiahlo. Potom 

nasledovalo namazanie osi tukom,  vloženie kolesa späť a jeho zaistenie lônikom. Rameno 

zdviháka sa vytiahlo zo západu a koleso dosadlo na zem. Tak sa pokračovalo aj pri namazaní 

druhého kolesa.   

 

188. Zdvihák kolies. 

6.  Olej a mazací tuk 

 Kovové časti delostreleckej zbrane vyhotovené zo zliatin železa  pri dlhšom pobyte v 

teréne za premenlivého počasia podliehali korózii. Ak nedochádzalo k ich ošetreniu korózia 

prenikala hlbšie. U niektorých časti sa mohla znížiť ich spôsobilosť plniť im určené funkcie. K 

znehodnoteniu niektorých súčiastok dochádzalo opotrebovaním. Tak tomu bolo často u osí 
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kolies. Tie ak neboli často mazané tukom opotrebovávali sa. Súčasne sa opotrebovávalo aj 

vnútorné obloženie osi kolesa. 

189. Delo pobrežnej obrany s neošetrovanou hlavňou napadnutou hlbokou koróziou. 

Na eliminovanie korózie povrchových častí delostreleckých zbraní  sa používali tuky 

vrátane živočíšnych tukov.  Nimi natreté súčiastky delostreleckej zbrane  vytvorili na nich 

vrstvu zabraňujú preniknutiu rôznych korozívnych látok.  V 14. až 16. storočí na konzervovanie 

povrchových častí väčšinou používali  rastlinné oleje. V ďalších storočiach už to boli minerálne 

oleje. 

Na znižovanie trenia a tým aj opotrebovania klzných časti (napr. osí kolies) sa používali 

tuky, sprvu živočíšneho  a neskoršie minerálneho pôvodu.  Pri prevoze diel  a  muničných vozov 

bolo potrebné po každých 50 km cesty znovu namazať osi kolies. Pri prechode bažín, potokov 

a riek  mazanie muselo byť častejšie. 

7.  Kolomažnica 

 Mazací tuk, ktorým sa mazali osi kolies dela a os kolesnice bol uložený v kolomažnici. 

Bola vyhotovená z dreva v tvare súdku alebo to bolo vedierko zhotovené z plechu. Počas 

prevozu dela bola zavesená na jeho lafete.   

8.  Delostrelecká brašňa 

 Delostrelecká brašňa patrila k výstroji delostrelca. Bola vyhotovená z kože. V 18. storočí 

jej okraje boli okované mosadzným plechom. Na viku bol z plechu vytlačený štátny znak 

monarchie.  V nej boli uložené pyrotechnické  zapaľovače, ihly na čistenie zápalného kanálika, 

palečník, lunt, zápalnica, prachovnica a ďalšie pomôcky. 



216 
 

 Dôstojníci delostrelectva habsbuskej armády nosili honosné kožené brašne z čiernej 

leštenej kože. Brašne sa nosili len v uzavretých vojenských priestoroch a na cvičiskách. Okraje 

brašne boli okované mosadzným plechom. Na viku brašne bol štátny znak. 

 

190. Dôstojnícka brašňa. 
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VIII.  VÝZDOBA   DELOSTRELECKÝCH  

HISTORICKÝCH   PALNÝCH   ZBRANÍ 

 

 Z mnohých historických dokumentov je známe, že velitelia delostreleckých jednotiek 

výzdobu  delostreleckých zbraní pokladali za druhoradú požiadavku. Do popredia dávali 

predovšetkým ich odolnosť proti poškodeniu počas  dlhotrvajúcej streľby, pri ich prevozoch po 

neupravených cestách ale najmä na presnosť zásahu cieľa. Pri ich zaraďovaní do výzbroje 

svojich jednotiek dôkladne prezreli každú delostreleckú zbraň a posudzovali možnosti jej 

využitia na bojisku.   

 Požiadavky veliteľov rešpektovali aj výrobcovia zbraní. Nie vždy im vyhoveli. 

Prevládali u nich obchodné záujmy a to predať vyrobenú zbraň. Vychádzali z toho, že zbraň 

musí mať takú vonkajšiu podobu (výzdobu) ktorá sa zapáči na prvý pohľad kupcovi. 

Konkurenčný boj toto vyžadoval a výrobcovia zbraní museli mu vyhovieť a niekedy aj na úkor 

kvality zbrane.   

Umelecké slohy prechádzajúce  našimi dejinami, najmä v obdobiach  ich vyvrcholenia, 

veľmi vplývali nie len na výzdobu stavieb, nábytku, šatstva a ostatných predmetov ale dotkli sa 

aj výroby zbraní. Na delostreleckých zbraniach zanechali materiálne dôkazy, ktoré aj dnes sú 

predmetom skúmania mnohých historikov. K najväčšiemu rozkvetu výzdoby delostreleckých 

zbraní dochádzalo  počas umeleckého smeru baroka v 17. a 18. storočí. Vtedy na  ich výzdobe 

pracovali vynikajúci sochári, maliari a mnoho ďalších umelcov, aby splnili požiadavky 

zákazníkov. V tomto období vznikli delostrelecké zbrane s vysokou nádherou a 

vyumelkovanosťou detailov takmer u každej súčiastky dela. Zachované zbrane  z uvedeného 

obdobia sú toho jasným dôkazom. Súčasne sú dôkazom vysokých umeleckých a odborných 

schopností ich výrobcov. Bohatá šľachta ich výrobu podporovala, pretože prostredníctvom nich 

preukazovala nielen lojalitu k vládnucej moci ale aj svoje bohatstvo.   

 Na konci 18. storočia požiadavky na výzdobu zbraní pomaly zanikajú. Začína sa 

uprednostňovať  ich jednoduchosť a účelnosť. Má to vplyv aj na  znižovanie nákladov na ich 

zaobstaranie pre vojenské jednotky, a to v období zvýšeného počtu bojových konfliktov, ktoré 

požadovali  čoraz väčšie počty zbraní. Vládcovia bojujúcich krajín na udržanie svojich 
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mocenských  pozícií vo vojenských konfliktoch sa zadlžovali. Veritelia, ktorí im poskytovali 

pomoc získavali okrem  pôdy a úľav pri podnikaní aj šľachtické tituly.    

V 18. storočí  ustupuje výroba zbraní zo zliatin medi, ktorú nahradzujú zbrane vyrobené 

z legovaných železných zliatin. Tie sú  omnoho odolnejšie proti narastajúcim tlakom 

výmetných plynov pri streľbe na väčšie vzdialenosti. Pri ich výrobe začínajú sa prejavovať 

prvky sériovej výroby, v ktorej sa používajú obrábacie stroje na tento účel vyrobené. Dôkazy o 

tom nájdeme vo Francii po nastúpení Napoleona k moci. V tomto období mnohé delostrelecké 

zbrane vysokej umeleckej hodnoty sú ničené. Dôvodmi na ich zničenie sú narastajúce potreby 

farebných kovov pre výrobu iných druhov výrobkov ako aj, že ich mechanické vlastnosti 

nevyhovujú vyšším požiadavkám vedenia vojen, v ktorých sa čoraz viac začínajú uplatňovať 

dynamické prvky prekvapujúcich útokov.  Vznikla potreba zasahovať a ničiť protivníka 

delostreleckou paľbou na väčšie vzdialenosti ako tomu bolo doposiaľ, ako aj používať 

delostrelecké granáty väčšej účinnosti. To si vyžiadalo zvýšenie tlakov expanzívnych plynov 

na udelenie vyššej kinetickej energie delostreleckým granátom a týmto požiadavkám už 

delostrelecké hlavne vyrobené zo liatin medi nevyhovovali. 

V druhej polovici 18. storočia nastupuje obdobie hromadnej výroby delostreleckých 

zbraní zo zliatin železa. Na nich sa už nenachádzajú výzdobné prvky, ich tvary sú jednoduchšie, 

rebrovanie hlavní je na nich veľmi vzácne, zadná časť hlavne – hrozno má jednoduchý tvar. 

Tak isto je tomu aj uší, ktoré majú jednoduchý tvar až nakoniec sa na hlavniach už 

nenachádzajú.       

A.  Hlaveň 

 Hlaveň bola tou časťou delostreleckej zbrane, ktorej pri výrobe, dnes už historických 

zbraní,  z hľadiska výzdoby bola venovaná najväčšia pozornosť. Už samotný  tvar jej 

jednotlivých časti v končiacom stredoveku bol považovaný za výzdobu. Najviac sa dotkol ústia 

hlavne, jej povrchových častí, uší ktoré mávali tvary rôznych zvierat napr., delfínov, od ktorých 

dostali aj pomenovanie. Zaujímavé výzdoby boli aj na zadnej časti hlavne a k nej patriacemu 

hroznu.   

1. Výzdoba povrchu hlavne 

 K prvým delostreleckým palným zbraniam používajúcimi sa najmä na ničenie pevností 

patrili bombardy. Ich tvar mal podobu dutého valca na strane výmetnej náplne uzavretého. 
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Povrch bombárd vyrobených zo železných tyčí bol hladký, bez žiadnej výzdoby.  Na ňom boli 

umiestnené len otvory, ku ktorým boli prikované oká slúžiace na  premiestnenie bombardy. 

Taký istý povrch mali aj bombardy vyrábané  zo zliatin medi (bronzu) a to len počas krátkej 

doby. Na bombardách vyrobených v ázijských krajinách sa vyskytujú nie len rôzne ornamenty 

ale aj  nápisy prevažné náboženského charakteru. Najviac sa ich nachádza na ústi hlavne. 

Ostatné časti sú vyzdobené motívmi pripomínajúce popínavé rastliny, alebo pravidelnými 

geometrickými útvarmi napríklad kosoštvorce. 

            191. Výzdoba bombárd: A. Bombarda vyrobená v 15. storočí  bez výzdoby. B.  

Bombarda vyrobená zo zliatin medi bez výzdoby.  C. Bombarda vyrobená v Ázií s výzdobou 

rastlinných motívov a s nápisom na ústi hlavne. D.  Bombarda s hlavou hada držiaceho v papuli 

hlaveň. 

 Ihneď s nástupom baroka dochádza k zásadným zmenám vo výzdobe povrchových častí 

delostreleckých hlavni. Výzdoba je nielen bohatá ale ide do najjemnejších detailov zobrazenia  

rastlinných motívov, stavieb a tiež aj ľudských bytostí. Na niektorých hlavniach sú výjavy 

bojových situácií prebiehajúcich na bojiskách. Početné sú nápisy, z ktorých je možné zistiť 

nielen dobu,  miesto výroby,  mená majstrov podieľajúcich sa na výrobe ale aj vlastníka zbrane 

a jeho krédo, ktoré ho malo sprevádzať životom. Na povrchovej časti niektorých hlavní  je 

možné nájsť okrem náboženských nápisov aj záznamy určitých udalosti. K takým patria 

záznamy o účasti dela na konkrétnom bojovom konflikte. Tie boli vyhotovené dodatočne.     
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192. Hlavne delostreleckých historických zbraní s bohatou výzdobou a zápismi na ich 

povrchových častiach. 

 V ojedinelých prípadoch na hlavniach diel nachádzame aj zápisy o ich darovaní 

veliteľom za mimoriadne zásluhy v boji a tiež erbové znaky obdarovaných.    

 

193. Hlavne delostreleckých historických zbraní darované významným vojenským veliteľom.  
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2.  Výzdoba ústia hlavne 

Tvar hlavne umožňoval umelcom použiť mýtické zvieratá. Tam kde sa použili  sú 

zobrazené  s otvorenou papuľou, v ktorej držia hlaveň dela.  K najpočetnejšej výrobe takýchto 

hlavní dochádzalo v 16. a 17. storočí. Mýtické výzdoby nie sú len na hlavniach kartúnoch a 

kulverinoch  ale aj na mažiaroch a húfniciach. 

 

194. Výzdoba ústia hlavne: A. Delo s mýtickou hlavou pravdepodobne  vlka držiaceho v papuli 

hlaveň. B. Mažiar so zápalným kanálikom vyzdobený dvoma rybami. C. Hlava mýtického leva. 

D. Hlava mýtického zvieraťa. E. Hlava mýtickej šelmy. F. Delo s ústim hlavne v tvare hada. 
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 Umelecké majstrovstvo významných delolejárov bolo už v 16. str. na veľmi vysokej 

úrovni. Zobrazované bytosti sú v takých detailoch, ktoré budia pozornosť aj u dnešných 

odborníkoch. Vyhotovenie kokily so všetkými detailami ale aj technika liatia podáva dôkazy o 

mimoriadnych schopnostiach zvládnutia techniky liatia. 

195. Tvar ústia delovej hlavne s mimoriadne presnými detailmi jej odliatia. 

 

Tvar ústia hlavne podáva dôkaz  aj o dobe jej výroby hlavne. Hlavne vyrobené v období  

baroka majú na ústi hlavne niekoľko prsteňov. Tie sú niekedy prerušené v dĺžke niekoľkých 

centimetrov hladkou plochou, za ktorou sa znova nachádza niekoľko prsteňov. Hlavne 

vyrobené po uvedenom období prstene nemajú  a zakončenie hlavní  má tvar lievika.   

196. A. Hlaveň vyrobená v období baroka s bohatým usporiadaním prsteňov na ústi 

hlavne. B. Hlaveň vyrobená po skončení baroka s lievikovitým ukončením ústia a len s jedným 

prsteňom. 
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3.  Uchá (delfíny) 

 Pôvodne uchá hlavní sa používali pri ukladaní a snímaní delovej hlavne z lafety. Cez 

uchá sa prevlieklo lano a pomocou vrátka sa s hlavňou  manipulovalo. Takéto upevnenie hlavne 

bolo málo pevné a stávalo sa, že sa ucho pri manipulácii s hlavňou od nej odtrhlo. Bolo to 

najčastejšie z dôvodu oslabenia spojenia uší s hlavňou dela prasklinami vzniknutými už pri 

odlievaní.   Pri nevhodnom ochladzovaní delovej hlavne vzniklo pnutie medzi hlavňou a 

uchami, ktorého následkom bol vznik vlasových trhlín. Taktiež sa stávalo, že v tejto časti ostala 

zaliata struska alebo vznikli lunkre, ktoré oslabovali  spojenie. To bol dôvod na vydanie zákazu 

uväzovať povrazy na uchá pri manipulácii s hlavňami diel. Niektorí delostrelci pri rýchlom 

zamierení dela počas útokov na bojisku využívali uchá ako cielnik. Bolo to hrubé zamierenie 

dela na cieľ, avšak poskytovalo výhodu rýchleho zamierenia na blížiaceho sa protivníka. 

 Uchá diel mali rôzne tvary a to počnúc tvarom v ich priereze štvorca alebo obdĺžnika a 

končiac tvarmi mystických zvierat. Často ich tvary pripomínali delfíny, od ktorých dostali aj 

pomenovanie v niektorých krajinách.   

 

 

 197.  Rôzne tvary úch na hlavniach delostreleckých zbraní. 
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4.  Zápalný kanálik 

 Zápalný kanálik patril k dôležitým častiam hlavne dela. V mnohých služobných 

delostreleckých predpisoch bola určená povinnosť veliteľovi dela  - delostreleckému majstrovi 

dohliadať na čistotu a použiteľnosť zápalného kanálika pre prenos plameňa do výmetnej náplne. 

Za tým účelom nosil špáradlo, ktorým sa zápalný kanálik pred každým výstrelom prečistil. 

 Priemer zápalného kanálika bol 5 až 8 mm. U niektorých diel mal väčší priemer. Niektorí 

vojaci boli školení na poškodenie dela protivníkovi a to ihneď ako sa dostanú do priestorov ich 

umiestnenia. Takéto zneškodnenie sa vykonávalo vrazením železného tŕňa do zápalného kanálika 

tak hlboko, aby ho nebolo možné z hlavne vytiahnuť.  Existovalo na jeho vytiahnutie  niekoľko 

postupov, avšak hlaveň dela pokiaľ sa to nepodarilo, bola vyradená  boja. K najjednoduchším a 

rýchlym postupom patrilo hlbšie zatlčenie tŕňa do zápalného kanálika až napokon  vyšiel do 

priestoru výmetnej náplne. Takýmto spôsobom sa zväčšil otvor zápalného kanálika s čím bolo 

potrebné počítať pri výstrele. K ďalšiemu spôsobu patrilo jeho odstránenie vyvŕtaním. Toto bolo 

možné len vtedy, ak nebol zatlčený klin zakalený. K veľmi pomalým spôsobom patrilo používanie 

kyselín, ktoré leptali zo železa ukutý klin po jeho obvode až došlo k jeho povoleniu. Až bola hlaveň 

vyrobená z ocele došlo k rozleptaniu aj jej zápalného kanálika v okolí zatlčeného klina.  

  Zápalné kanáliky boli umiestňované na hlavni dela dvojakým spôsobom. K prvému a to 

najčastejšie používanému spôsobu patrilo jeho umiestnenie do hlavne tak, aby smeroval kolmo ku 

dnu prachovej komory. U druhého spôsobu zápalný kanálik prechádza z dnovej časti dela šikmo 

do prachovej komory. 

 V okolí zápalného kanálika bola vytvorená prehĺbenina - panvička, do ktorej sa sypal 

čierny strelný prach na zapálenie výmetovej náplne. U mažiarov strieľajúcich hornou skupinou 

uhlov pod otvorom  zápalného kanálika sa nachádzala panvička udržujúca prach v jeho 

bezprostrednej blízkosti počas zápalu výmetnej náplne.    
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198. Umiestnenie zápalných kanálikov na delových hlavniach: A. Zápalný kanálik s panvičkou 

u mažaru B. Zápalný kanálik smerujúci do dna prachovej komory. C. Zápalný kanálik smerujúci 

kolmo do prachovej komory. D. Ochrana zápalného kanálika uzamykateľnou závorou. 

  

5.  Hrozno delovej hlavne 

 Hrozno delovej hlavne je umiestnené na zadnej časti hlavne. Slúžilo na pohyb s hlavňou 

vo vertikálnom smere pri nastavovaní námeru. Zo zavedením pomôcok uľahčujúcich 

zamierenie hlavne došlo k úprave jeho tvaru a to vytvorením plôšky na cielnik. Aj táto časť 

hlavne v dobe baroka dostávala rôzne tvary a to najčastejšie podoby hláv mystických príšer. V 

ojedinelých prípadoch bola zobrazovaná aj päsť ruky a dokonca aj hlava významnej osobnosti.   
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199. Tvary hrozna u hlavní delostreleckých zbrani:  A. Hrozno s plochou pre uloženie cieľnika. 

B. Hrozno s tvarom príšery vyplazujúcej jazyk. C. Hrozno s tvarom hlavy vtáka. D. Hrozno 

pripomínajúce hlavu tigra. E. Hrozno tvaru delfína. F.  Hlava významnej osobnosti.  G. Tvar 

hrozna pripomínajúci zovretú  päsť s preloženým ukazovákom. H. Tvar hrozna s hlavou 

dievčaťa. 
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B.  Lafeta 

 Lafeta je častou delostreleckej zbrane v ktorom je uložená hlaveň. Lafeta  prešla 

zaujímavým vývojom až dospela k podobe aký mala v druhej polovici 19. Storočia, kedy už 

začali do výzbroje prichádzať delá nabíjané zadnou časťou hlavne. U pevných lafiet ich tvary, 

až na menšie zmeny, ostali takmer stále rovnaké. Tvary pohyblivých lafiet sa menili aj napriek 

tomu, že ich funkcia ostala nezmenená.  Prispôsobovali sa požiadavkám kladenými 

podmienkami boja ale aj estetickým požiadavkám, ktoré sa najmä v dobe baroka široko 

uplatňovali.    

Charakteristické  znaky poukazujúce na estetické  vlastnosti delostreleckých zbraní boli 

už na kolesách. Boli to predovšetkým spice, ktoré mali estetické tvary ako aj spôsob ich 

uloženia v náboji kolesa. Ten bol dostatočne hrubý a okovaný z oboch strán obručami vo dvoch 

radoch. Estetickú stránku zvýrazňovalo aj kovanie kolies, ktoré u diel vyrábaných  v 16. až 18. 

storočí okrem obručí na obvodovej časti kolesa sa nachádza aj medzi spicami. U diel s ťažkými 

hlavňami šírka kolies bola od l00 až do 150 mm. Široké kolesá boli výhodné pri prechode 

močaristým terénom do ktorého veľmi nezapadali na rozdiel od úzkych kolies.  Takýmto 

okovaním kolies delo poskytovalo predpoklady  na jeho využitie aj v zložitých podmienkach 

boja. 

200. Delo Gribeauval z r. 1780 s masívnym okovaním lafety a kolies budia dojem kvalitnej 

delostreleckej zbrane použiteľnej aj v náročných podmienkach vedenia boja. 
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K najviac namáhaným súčiastkam pri výstrele dela patrili lafety, pretože do nich sa 

prenášal spätný náraz vznikajúci pri výstrele. Čapy hlavne museli byť dostatočne hlboko v nich 

zapustené a proti ich vyskočeniu chránené záklopkami. Takmer väčšina diel  s väčšími 

kalibrami ako 150 mm mali po obvode steny lafety okované pásmi. Ich estetická stránka sa 

prejavovala predovšetkým v tesnom spojení kovových pásov s lafetami a spôsobe ich 

pripevnenia. 

 

201. Delo s nádhernou povrchovou výzdobou hlavne a spôsobom jej uloženia v lafete postavenej na 

mohutných kolesách, poukazujú na vynikajúce schopnosti jeho výrobcov. 

  

Počas prepravy dela na jeho stenách boli uložené pomôcky používané pri nabíjaní a 

čistení dela. Ukladali sa do ôk alebo vešali na háky, ktoré na tento účel boli k stenám lafiet 

prikované.  Spôsob ich prikovania poukazoval nielen na estetickú ich stránku ale aj na ich 

účelnosť. 

Farba lafiet dotvárala  výzdobu dela. Najčastejšie bola zachovaná prirodzená farba 

dreva, a to na stenách lafety, kolesách a taktiež  príslušenstvo k delu (debne s delostreleckými 

granátmi a s výmetnou náplňou atď.), ktoré proti namoknutiu boli chránené olejovými nátermi 

alebo v petroleji rozpustenými  mazacími tukmi. 
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202. Lafeta dela napustená mazacími tukmi rozpustenými v petroleji. 

U niektorých delostreleckých jednotiek v 15. až 17. storočí  bolo zvykom natierať 

drevené časti dela viacerými krikľavými farbami, ktoré mali zdôrazniť nepriateľským vojakom 

ich existenciu na bojisku.  Takáto výzdoba diel bola ukončená až v 18. storočí. 

203. Kovové časti lafety  natrené žltou farbou (pravdepodobne reštaurátormi) zvýrazňujúce 

prítomnosť dela. 
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Niektorí velitelia delostreleckých jednotiek dbali na to, aby povrchy drevených častí 

dela mali jednotnú farbu. Najčastejšiu farbou bola zelená farba, ktorá v menších úpravách  ako 

základná farba sa udržala až do dnešnej doby. 

204. Ľahké poľné delo pôvodne natreté zelenou farbou. 

Iní velitelia delostreleckých jednotiek uprednostňovali tmavomodré alebo šedé farby. 

Tak to zotrvalo až do doby, pokiaľ nedošlo k zmenám v taktike vedenia boja v ktorom sa začalo 

využívať aj maskovanie bojových prostriedkom pred protivníkom. 

205. Delo s jednoliatou kovovou lafetou. Pôvodne natreté šedou farbou. 
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IX.  DELOSTRELECKÉ   ZBRANE   NA   ÚZEMÍ  

SLOVENSKA 

 

      

Podľa mnohých vojenských historikov prvé počiatky využitia strelných palných zbraní 

v Európe sú datované do prvej polovice 14. storočia. Bolo to počas trvania storočnej vojny 

(1337-1453) medzi Francúzskom a Anglickom. Dňa 26. augusta 1346 v okolí mesta Kreščak 

bojovali francúzske vojská proti málo početnej armáde Eduarda III. Práve jeho armáda mala 

použiť delostrelecké zbrane. Niektorí historici v popisoch tohto bojového stretnutia uvádzajú, 

že hoci materiálne škody spôsobené delostrelectvom boli minimálne, avšak väčší bol ich 

negatívny účinok na psychiku francúzskych vojakov, vytvorený svetelnými a zvukovými 

efektmi, čo prispelo k totálnej porážke francúzskej armády. Pravdou je, že k porážke 

francúzskej armády došlo, avšak vojenskí historici úspech vidia predovšetkým v uplatnení 

vynikajúcej taktiky vedenia boja.  Rozhodujúcu úlohu na víťazstve mali lukostrelci s dlhými 

lukmi z Walesu, bojujúci v dobrej koordinácii s rýchlymi útokmi jazdy. 

Na územie Slovenska delostrelecké zbrane prichádzali oveľa neskoršie ako tomu bolo 

v krajinách západnej Európy alebo Oriente. Prvé hodnoverné správy o ich výskyte sú z 15. 

storočia a to v súvislosti s príchodom husitských vojsk (tzv. spanilé jazdy) na naše územie, ktoré 

ich mali vo výzbroji. Na územie Slovenska husitské jednotky vstúpili v roku 1428. Vtedy  prišli 

do  Skalice a postupovali cez Karpaty, Orešany do Modry a Pezinku. Obišli Júr a došli až k 

hradbám Bratislavy. Počas pochodu sa nestretli takmer so žiadnym odporom. V Bratislave 

vypálili niekoľko domov, čím sa chceli pomstiť občanom tohto mesta za to, že ich úhlavný 

nepriateľ kráľ Žigmund tu občas prebýval a miestni obyvatelia mu poskytovali pomoc. Bez 

odporu prešli po juhu Slovenska a vrátili sa späť na Moravu. V roku 1430 znovu prišli na 

Slovensko. Vtedy prešli Považím a zastavili sa pri Trnave. Tu boli napadnutí Žigmundovými 

vojskami, ktoré v boji  dosiahli  čiastočné úspechy ale husitské jednotky neporazili. O úpornosti 

týchto bojov podávajú dôkazy o počte mŕtvych a to na strane husitov 2000 bojovníkov a na 

strane Žigmundových vojsk až 6000. V týchto bojoch husiti účelne využívali delostrelecké 

zbrane. Medzi nimi najväčšie zastúpenie mali tarasnice a húfnice. Tarasnice mali jednoduchú  

lafetu, ktorej horná časť sa vertikálne pohybovala pri nastavovaní námeru. Počas prevozu boli 

uložené na vozoch. Húfnice už mali hlaveň uloženú do pohyblivých lafiet. Tie boli spojené s 
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dvojkolesovým podvozkom. Húfnice počas presunu boli ťahané za vozmi. Pred začatím boja 

sa tarasnice aj húfnice umiestňovali medzi vozy zviazané reťazami. Väčšinou sa nabíjali 

hromadnou náplňou a to sekaným železom a v prípade jeho nedostatku aj drobným kameňmi.  

Hromadná strela bývala už uložená v kartuši ušitej z ľanového plátna. K výstrelu na ťažkú jazdu 

protivníka ale aj na jeho pechotu dochádzalo salvou a to z krátkej vzdialenosti 15 až 25 metrov. 

Potom nastúpila streľba z kuší lukov a ručných strelných palných zbraní. Pri ďalšom útoku to 

bola znova salva z tarasníc a húfnic na útočiaceho protivníka. Streľba pokračovala aj počas 

útoku protivníka snažiaceho sa narušiť vozovú hradbu husitov. 

 

206. Pravdepodobný druh húfnice používaný husitami na území Slovenska. 

Husiti prechádzajúci naším území nechávali na hradoch a opevnených miestach cez 

ktoré prechádzali dočasné ozbrojené posádky húfnicami. Zbrane ktoré tam našli stali sa ich 

korisťou. Boli odhodlaní ich použiť proti protivníkovi. 

O existencii delostreleckých zbraní u husitov sa zmieňujú aj kroniky miest ktorými 

husitské vojská prechádzali a miestni obyvatelia mali možnosť ich prevozy pozorovať. Niektoré 

údaje sa zmieňujú o tom, že pri prechode južnou časťou nášho územia husiti viezli až 40 kusov 

diel na bojových vozoch. Pravdepodobne to boli húfnice s pevnou lafetou. 

K bojom na našom území dochádzalo po smrti kráľa  Albrechta II. Habsburského o 

získanie kráľovského trónu v Uhorsku. Jeho manželka kráľovná Alžbeta Luxemburská krátko 

po smrti  manžela v roku 1440 porodila syna Ladislava (familiárne pomenovaný Ladislav 

Pohrobok). Vymohla mu korunováciu za uhorského kráľa s pomenovaním Ladislav V. s 

odôvodnením,  že má právo po svojom otcovi získať trón. Nie však celá uhorská šľachta 

korunováciu prijala. Nútila ju aby sa vydala za poľského kráľa Vladislava Jagelónskeho, ktorý 
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sa uchádzal prevziať moc uhorského kráľa. Keďže Alžbeta s tým nesúhlasila začala 

zhromažďovať vojsko na ochranu záujmov svojho syna. Na čelo ochrany jej syna sa postavil 

Jan Jiskra z Brandýsa, ktorý v minulosti preukázal služby jej manželovi. Bol schopným a 

uznávaným veliteľom medzi uhorskou šľachtou. Mal veľmi dobré aj diplomatické schopnosti. 

Už v roku 1400 obsadil veľkú časť Slovenska vojskom väčšinou zloženým z bývalých husitov 

ale aj zo skúsených vojakov z bojov s tureckou armádou. Alžbeta za záhadných okolností v 

roku 1442 zomrela. Po jej smrti začal Vladislav Jagelónsky zvyšovať nátlak na Jiskru, aby 

prestal pokračovať bojovať proti jeho záujmom. To Jiskra odmietol. V roku 1444 v  bojoch proti 

Turkom pri Varne Vladislav Jagelónsky zahynul. To využil Jiskra na  upevnenie moci v 

Uhorsku. Presadil opätovné zvolenie Ladislava V. za uhorského kráľa. Proti Jiskrovi sa postavil 

Ján Hunyadi, ktorý vo funkcii krajinského gubernátora začal organizovať otvorený boj. Pokusy 

o zmierenie dvoch súperov stroskotávali. Medzi súpermi pokračovali bojové stretnutia armád 

oboch súperov. Vyhrávali v nich vojská Jiskrove, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni vycvičené, 

organizovane vystupovali a účelne používali aj delostrelecké zbrane. Proti Hunyadimu sa 

postavili aj ďalší šľachtici, ktorí oslabovali jeho mocenské pozície. Po príchode Ladislava V. v 

roku 1452 do Uhorska Jiskra mu odovzdal moc. Ladislav V. však jeho zásluhy neocenil. Jiskra 

odišiel z Uhorska sklamaný. Z jeho vojska nachádzajúceho sa v Uhorsku mnohí vojaci a 

velitelia odišli a tí, ktorí zostali sa spojili do bojových zoskupení nazývaných „bratríci“. Počas 

presunov po Slovensku rabovali obce a dediny. Často využívali delostrelecké zbrane ako hrozbu 

pre obrancov pevností, ktorí váhali ich do pevnosti pustiť. Postupne však ich disciplína a 

organizovanosť upadala, až nakoniec prehrávali každú bitku s vojskami uhorskej šľachty. 

Mnoho z nich prešlo na individuálny spôsob lúpeží.     

S postupným obsadzovaním Uhorská tureckými vojskami na začiatku 16. storočia začali 

vznikať hlasy na zorganizovanie účinného odporu proti ním. Šľachta sa bála straty majetkov a 

straty svojho vtedajšieho mocenského postavenia v spoločnosti. Predstaviteľov cirkvi, ktorí sa 

postavili na čelo tohto odporu sa najviac dotýkalo vyčíňanie tureckých vojsk, ktoré na 

obsadenom území ničili kostoly, hrubým spôsobom vystupovali proti veriacim a brali ich do 

otroctva. Medzi vplyvnými predstaviteľmi Uhorska vznikla myšlienka zorganizovať križiackej 

výpravy proti pohanom. Veľmi zlé sociálne pomery poddaných ich nútili vstúpiť do radov 

križiakov v nádeji, že získajú lepšie postavenie po vyhratej bitke s Turkami. Do čela križiackeho 

povstania bol určený Juraj Székelya (v dejinách Uhorska je uvádzaný menom Dóža). Majetná 

šľachta začala prejavovať nespokojnosť  s odchodom poddaných z ich majetkov do 

vytvárajúceho sa vojska. Robila im aj rôzne prekážky. Došlo aj k ozbrojenému konfliktu medzi 
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Dóžovými križiakmi a predstaviteľom uhorskej šľachty Štefanom Báthorym. V ozbrojenom 

konflikte zvíťazili vojská križiakov a Štefan Báthory sa zachránil len útekom z boja. 

Podľa záznamov kroník niektorých slovenských miest Dóžove vojská sa pohybovali aj 

po Slovensku. V Košiciach, Bardejove, Levoči, Prešove a v Sabinove sa im dostalo podpory, 

avšak po ich odchode podporu od uvedených miest dostali aj vojská uhorskej šľachty, ktoré ich 

prenasledovali. 

V Dóžovom povstaní bojovali väčšinou sedliaci vyzbrojení upraveným 

poľnohospodárskym náradím. Neskôr k pešiakom  pribudla aj jazda. Podarilo sa im do výzbroje 

získať, a to z obsadených hradov a pevností aj delostrelecké zbrane. Prejavoval sa však  

nedostatok schopných veliteľov a kvalitnejších zbraní. Aj napriek týmto ťažkostiam Dóžovo 

vojsko si postupne získalo rešpekt.  Presunom jeho vojsk po krajine mnoho poddaných sa 

prihlásilo do neho. Začala sa zvyšovať disciplína, odborná úroveň a rástlo nadšenie  z 

vymanenia sa s pod nadvlády šľachty. Tá si uvedomila, že jej väčším nebezpečenstvom pre ňu 

je Dóžovo vojsko, ako pomaly prichádzajúca turecká armáda. Šľachta neprestávala 

zhromažďovať vojsko, ktoré by jednotky Dóžu porazili. Dóža v mnohých bojových konfliktoch 

aj dosiahol víťazstvo avšak na zbavenie šľachty moci to nestačilo. Rozhodujúca bitka sa 

uskutočnila pri meste Temešvár. Ján Zápoľský, ktorý velil vojskám veľmožov vyzval Dóžove 

vojská ku kapitulácii. Vtedy z jeho radov odišiel k Zápoľskému jeden z jeho veliteľov Radoslav 

Nagy. Pri odchode ho Dóža zabil ako zradcu. To využili vojaci Zápoľského a Dóžu  zajali. V 

boji, ktorý bezprostredne po tomto incidente nastal zvíťazili vojská Zápoľského.  Juraj Dóža 

bol odsúdený na smrť a potupných spôsobom popravený. Spolu s ním bolo popravených 

potupnou smrťou aj mnoho jeho spolubojovníkov. 

Uhorská šľachta si moc upevnila aj v oblasti práva, aby justícia mala možnosť pri 

rozhodovaní sporov oprieť sa o uznávanú právnu normu. Uhorský snem v roku 1514 schválil 

zákonník napísaný krajinským sudcom a uhorským palatínom Štefanom VerbÖcim, ktorý dostal 

názov  Tripartitum. Ten mal ustanovenia, ktorými sa trestala každá revolta poddaných proti 

šľachticom. U nás justícia podľa niektorých jeho článkov postupovala do roku 1950 kedy bol 

definitívne zrušený. 

K najväčšiemu použitiu delostreleckých zbraní v Uhorsku používajúcich výmetnú naplň 

čierny strelný  prach došlo v bitke u Moháča s osmanskou armádou dňa 29. augusta  1526.  Do 

nej bolo naverbovaných mnoho Slovákov, a to či už z dôvodu ochrany ich náboženstva pred 

islamom ako aj prísľubmi získania majetku po vyhratej bitke. Bojovali väčšinou s bodnými 
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alebo sečnými zbraňami. K ich strelným zbraniam patrili luky a kuše. Málo bolo tých, ktorí boli 

vyzbrojení ručnými strelnými palnými zbraňami alebo patrili k jazde. 

 Pred bitkou na bojisko pri Moháči obe bojujúce strany privážali počas niekoľkých dní 

mnoho zbraní a budovali obranné valy. Delostrelecké zbrane boli u oboch bojujúcich strán. 

Uhorská armáda mala delostrelectvo pozostávajúce len z 9 diel väčšieho kalibru a asi 80 

poľných diel stredného kalibru. Delostrelectvo bolo začlenené, ako vtedy bolo zvykom, v čelnej 

bojovej zostave.  Paľbu začalo ako prvé a napadlo ňou turecké jednotky vedené veľkovezírom 

Ibrahimom. Paľba ich ohromila a začali ustupovať. Niektorí historici ústup považujú za 

vylákanie uhorských jednotiek z dobrého postavenia na rozbitie jeho zostavy. Turci použili v 

bitke až 150 diel a ďalších 150 mali v zálohe. Ich delá  boli pozväzované reťazami, aby medzi 

nimi neprenikol protivník. Presnou a mohutnou streľbou turecké delostrelectvo zmasakrovalo 

uhorských pešiakov a jazdu. Druhý uhorský útok bol taktiež zmasakrovaný paľbou tureckého 

delostrelectva. Pod paľbou tureckých  pušiek a diel sa pravé krídlo uhorských vojsk dalo na 

útek. Utekajúci pešiaci tureckej jazde takmer nekládli žiaden odpor a tá ich zmasakrovala. Za 

necelé dve hodiny porážka uhorských vojsk bola dokončená. V bitke padlo 15.000 Turkov. Na 

uhorskej strane padlo 10.000 pešiakov, asi 4.000 jazdcov a asi 5.000 miestnych obyvateľov. 

Zajatí uhorskí vojaci a ranení boli tureckou armádou usmrtení,  len nepatrná časť sa dostala do 

zajatia. Veliteľ tureckej armády Sulejman urobil na druhý deň po bitke prehliadku bojiska. Jeho 

vojaci sa pozerali na 2.000 odrezaných nepriateľských hláv a na vystavené zbrane ukoristené 

uhorskej armáde. V okolí dal povraždiť všetkých obyvateľov okrem detí do 7 rokov. 

Prehratá bitka pri Moháči bola veľkým mementom na odstránenie nedostatkov, ktoré v 

uhorskej armáde sa vyskytli a tých bolo veľa. V ďalšom postupe po území Uhorska sa takmer 

turecké vojenské jednotky s odporom nestretli. Rozhádanú  uhorskú šľachtu neschopnú 

zorganizovať proti ním odpor dokonale využili na získanie moci a bohatstva.  Dokonca niektorí 

uhorskí šľachtici začali s tureckými veliteľmi nadväzovať styky, aby získali aspoň nejaké 

privilégiá a uchránili si svoj majetok. 

Prešlo niekoľko desaťročí keď sa začal organizovať odpor proti tureckej okupácii 

uhorského územia. Pri ňom sa šľachta rozdelila do dvoch smerov. Jeden smer sa prikláňal k 

moci Habsburgovcov, ktorí si postupne podmaňovali zbytok Uhorska, s ktorými sa treba spojiť 

proti tureckej moci. Druhý smer bol presvedčený o tom, že spolu s Turkami zabránia 

pokračujúcemu pripojeniu Uhorska k Habsburskej monarchii a za to budú k ním Turci 

zhovievavejší. Tento druhý smer začal postupne organizovať odzbrojený odor proti 

postupujúcej moci Habsburgovcov, ktorý dostal v slovenských dejinách pomenovanie 
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stavovské povstania. Bojové konflikty skončili až rokom 1711 po definitívnej kapitulácii 

povstalcov. 

K prvému  stavovskému povstaniu proti Habsburgovcom patrí Bočkajovo povstanie 

(1604 – 1606). Jeho príčinou bolo obmedzovanie stavovských privilégií, násilná 

protireformácia a presadzovanie habsburského absolutizmu. Povstalcom sa podarilo poraziť 

cisárske vojská v Sedmohradsku, obsadiť Košice a zmocniť sa východnej časti terajšieho 

Slovenska. Vo svojej výzbroji mali aj delá, ktorých počet si doplnili po obsadení Košíc 

zhabaním mestských diel. Cisárskym vojskám ukoristili  8 diel  vo vyhratej bitke pri Edelényi 

Basta.  Aj v ďalších vyhratých bitkách, ako tomu bolo v roku 1604 pri rieke Bodva kde porazili 

cisárske vojská pod velením Basta, ukoristili delá. Aj napriek tomu v povstaleckých jednotkách 

sa nachádzalo málo diel. Málokedy  zasiahli do bojov. Viac sa spoliehali na ľahkú jazdu. V 

povstaleckých bitkách povstalcom často pomáhali turecké vojská a to podľa dohody ich veliteľa 

s tureckým sultánom. Ten si veľmi dobre uvedomil význam podpory povstalcom, ktorí 

oslabovali cisársku moc aktívnejšie sa proti nemu postaviť. V Bočkajovom povstaleckom 

tábore dochádzalo čoraz častejšie k nezhodám medzi šľachtou  pri rozdeľovaní zhabaného 

cisárskeho majetku. Bočkaj postupne od nej prestával dostávať materiálnu podporu. V jeho 

povstaleckých jednotkách upadala disciplína a zle platení povstalci z nej odchádzali. Bočkaj 

východisko našiel v uzavretí mieru s Habsburgovcami v roku 1606. 

V Betlenovom povstaní (1619 – 1662) sa už použilo viacej delostreleckých zbraní v 

bojoch s cisárskymi vojskami. Vodca povstania knieža Gabriel Betlen, podobne ako Štefan 

Bočkaj  sa spojil s tureckými oddielmi a s nimi prenikol na východné Slovensko. Tam obsadil 

Košice, kde zhabal celú jej mestskú výzbroj. Zmocnil sa aj významnej pevnosti Nové Zámky, 

potom Trnavy a na krátky čas obsadil aj Bratislavu. Aj v týchto mestách k jeho koristi patrili 

mestské zbrane. Pri obsadzovaní miest len v ojedinelých prípadoch nasadil do útokov väčšie 

množstvo delostreleckých zbraní. Aby si Gabriel Betlen upevnil moc nechal sa zvoliť v Banskej 

Bystrici v roku 1620 za uhorského kráľa. Dlho však jeho sláva netrvala. V  nasledujúcom roku 

pri Bratislave, potom  pri Nitre jeho vojská boli cisárskou armádou porazené. Pomoci od Turkov 

sa mu dostávalo čoraz menej.  Oslabený musel sa vzdať nielen titulu uhorského kráľa ale aj 

predtým obsadených území. V roku 1626 uzavrel s cisárom v Bratislave mier a do konca života 

sa žiadnych bojov nezúčastnil. 

Tak ako predchádzajúce povstania tak aj povstanie Juraja I. Rákociho (1643 – 1645) 

malo za cieľ vymaniť sa z pod moci cisára a zrušiť pre šľachtu obmedzenia jej moci. Juraj I. 

Rákoci  sa snažil využil nepriaznivú medzinárodnú ako aj nie dobrú hospodársku situáciu 
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Habsburgovcov. Zorganizoval z miestnych obyvateľov a z najatých žoldnierov armádu. S ňou 

prešiel do Sedmohradska a z tadiaľ na východné Slovensko. V ďalšom roku prešiel až na 

západné Slovensko. Jeho vojská drancovali miestnych  obyvateľov, ktoré sa proti ním často 

vzbúrilo. Pri prechode cez mestá zobral takmer všetky zbrane, ktoré ich mali vo svojej výzbroji. 

Na južnom Slovensku sa hodlal spojiť so švédskym  generálom L. Torstensonom a spolu s ním 

bojovať proti Habsburgovcom. S tým však vysoká porta, od ktorej bol závislý, nesúhlasila. Jej 

rozhodnutie J. Rákoci rešpektoval a vrátil sa do Sedmohradska. 

Jurajovi I. Rákociovi, podľa niektorých historikov, patria zásluhy o vybudovanie dielní 

na výrobu diel a to v maďarskom meste Biely Potok a v rumunskom v meste Alba Iulia. Vo 

svojom vojsku mal zaradených až 40 diel s ktorými putoval pri dobíjaní  území. Pri príchode 

do Košíc so svojím vojskom sa nechal privítať salvou z diel. Takto ho vítali miestni obyvatelia 

v domnení, že nebude od nich žiadať veľké dane na výzbroj svojej armády.   

Ďalšie povstanie proti Habsburskej monarchii bolo v rokoch 1648 – 1660. Viedol ho 

syn Juraja I. Rákociho, ktorý dostal pomenovanie Juraj II. Rákoci. Povstanie však bolo  mimo 

územia dnešného Slovenska. V ňom sa bojovalo o poľský trón. Spolu so Švédmi v roku 1656 

obsadil Varšavu. Tým sa dostal do konfliktu s Turkami, až nakoniec bol celkom závislý od ich 

moci. Vo svojej armáde mal aj delostrelecké zbrane a k ním vycvičených delostrelcov. Okrem 

menších bojových konfliktoch k väčšiemu ich použitiu však nedošlo. 

Uhorský šľachtic Imrich Tököli v roku 1678 využil nespokojnosť viacerých šľachticov 

na zorganizovanie povstania proti Habsburgovcom. Finančné prostriedky mu umožnili 

zorganizovať armádu a zakúpiť zbrane. Jeho vojaci dostali pomenovanie kuruci a vojaci cisára 

labanci. Imrich  Tököli  svoju armádu vyzbrojil ručnými palnými ako aj delostreleckými 

zbraňami pomerne dobre. Do svojho vojska povolával aj odborníkov zo zahraničia. Z 

východného Slovenska prenikol na západ, obsadil banské mestá a hornú Nitru. Jeho povstanie 

nadobudlo širších rozmerov takže ho musel rešpektovať aj cisár, obnovil ústavu a zrušil niektoré 

nariadenia doposiaľ obmedzujúce práva šľachty. Keďže však v otázkach náboženstva k dohode 

s cisárom  nedošlo Imrich Tököli znova sa dostal do bojov s cisárskymi vojskami. V niektorých 

bojoch došlo aj k delostreleckým útokom na oboch stranách. Doterajšie historické pramene 

neuvádzajú konkrétne údaje o nich. Imrich Tököli  s pomocou Osmanskej ríše bol korunovaný 

za „uhorského kráľa“, za čo jej bol poslušný. Dostal prezývku „knieža v kaftane“. K jeho pádu 

došlo po prehratej bitke tureckej armády pri Viedni v roku 1683. 

Na porážke tureckej armády po dlhoročnom obliehaní Viedne v roku 1683 k víťazstve 

významne prispeli aj delostrelecké jednotky. Obliehanej Viedni sa podarilo zhromaždiť 254 diel 
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rôznych kalibrov, ktoré dokázali obrancovia účinne využívať. Do Viedne boli povolaní mnohí 

schopní velitelia, ktorí preukázali veliteľské schopnosti. Rakúski historici detailnému 

zmapovaniu tejto významnej európskej udalosti venovali  mimoriadnu pozornosť. Ukázalo sa, 

že počas obliehania Viedne mali jej obrancovia veľmi dobre vybudovanú rozviedku. Veľmi 

rýchlo sa dozvedeli o pripravovaných útokoch tureckých vojsk. Dokázali na predpokladané 

miesto rýchlo sústrediť väčší počet delostreleckých zbraní a ešte pred začatím útoku spustiť na 

turecké vojská delostreleckú paľbu. Tá v mnohých prípadoch bola taká silná, že od útoku 

turecké vojská ustúpili. 

Obrancovia Viedne našli spôsob ako zisťovať podkopávanie ich obranných múrov 

tureckými vojskami na umiestnenie náloží z  čierneho strelného prachu, ktoré výbuchom mali 

byť zničené. V miestach predpokladaného podkopávania umiestňovali bubny na ktoré kládli 

hrach. Ak tento začal na bubnoch poskakovať bol to neklamný dôkaz, že v blízkosti sa kopú 

chodby na umiestnenie výbušnín. Viedenčania našli spôsob aj ako im v tom zabrániť a predísť 

stratám na životoch svojich obrancov.   

Na oslobodení Viedne má významný podiel poľský kráľ Ján III. Sobieski (1629 – 1696), 

ktorý bol veľký nepriateľom Turkov okupujúcich podstatnú časť vtedajšieho Uhorska. 

Nenávisť u neho dosiahla vrcholu po zavraždení jeho brata v tureckom zajatí. V roku 1683 

doviedol svoje vojská v počte asi 37000 vojakov z toho 20000 jazdcov a pomerne silné 

delostrelectvo k Viedni. Jeho vojsko bolo pre boj s armádou veľkovezíra Kara Mustafu dobre 

pripravené. Pred bojom svojím jednotkám oznámil, že teraz nebudú bojovať za žold ale za Boha 

a skutočne jeho vojaci v bojoch preukazovali húževnatosť a odhodlanosť. Bitka s tureckou 

armádou trvala 11. a 12 septembra 1683. Už v prvý deň vojny turecká armáda bola porazená. 

Veľké množstvo vojakov zo 100 000 tureckej armády bolo zajatých. Víťazi zmocnili sa veľkého 

bohatstva, čo potvrdil aj Ján III.Sobietski v liste napísanom pre svoju manželku.    

K významnej historickej udalosti týkajúcej sa delostreleckých zbraní v boji s tureckou 

armádou došlo krátko po oslobodení Viedne. Jej predstavitelia sa rozhodli zo svojej výzbroje 

vyčleniť 43 diel a 19 mažiarov na porážku tureckých vojsk. Tieto zbrane boli použité 

spojeneckými vojskami protitureckej koalície v bojoch na znovuzískanie Nových Zámkov a 

potom aj Ostrihomu.   

V roku 1685 bola pevnosť v Nových  Zámkoch obsadená tureckými vojakmi. Cisárskym 

vojskám o počte 16000 vojakov, ktoré mali pevnosť dobiť velil maršal Albrecht Caprara. Na 

pevnosť nariadil strieľať silnou delostreleckou paľbou, ktorá zahnala obrancov do vnútra 
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pevnosti. Cisárske jednotky toho využili a zaútočili. Krátko po útoku Turci vyvesili kapitulačné 

zástavy. To im však nepomohlo, lebo rozzúrení cisárski vojaci počas dvoch hodín všetko 

zmasakrovali okrem žien a detí.  O desiatej hodine dopoludnia už nad pevnosťou viali cisárske 

zástavy. 

Po porážke tureckej armády pri Štúrove sa vracali do Poľska vojská poľského kráľa Jána 

III. Sobieckeho. Časť z jeho armády, ktorej velil o počte asi 10 000 vojakov hajtman Kazimír 

Sapieha, prechádzala cez Oravu začiatkom októbra 1683. V Oravskom Podzámku sa im na 

odpor postavili kurucké jednotky Imricha Thököliho. Po krátkej bitke  pod Oravským hradom 

kurucké jednotky boli porazené. Po porážke poľskí vojaci sa rozišli po oravských dedinách. 

Spustošili a vypálili viac ako 27 dedín. Tiež vypálili kráľovské mesto Tvrdošín, ktoré dlho 

odstraňovalo následky spôsobených škôd. Pomstiť sa miestnym obyvateľom vyplývalo z ich 

predstáv. Boli presvedčení o tom, že obyvatelia dedín nadržiavali kuruckým vojskám.     

Počas viac ako 150 ročnej tureckej okupácii pri každom väčšom bojovom stretnutí 

medzi tureckou a habsburskou armádou došlo k použitiu delostreleckých zbraní. Ich počet 

neustále narastal na oboch stranách. To podáva dôkaz o význame delostreleckých zbraní v 

bojových konfliktoch pri ničení živej sily protivníka a jeho objektov. Rástol neustály dopyt po 

nich. Najbližšie k ich výrobe mali zvonolejári, ktorí detailne poznali postupy pri výrobe zvonov. 

Tie potom uplatnili pri výrobe hlavní diel. Na naše územie prichádzali odborníci zo západných 

krajín, aby tu našli svoje uplatnenie pri výrobe pechotných a delostreleckých zbraní.    

  Posledným  povstaním proti Habsburskej monarchii bolo povstanie vedené uhorským 

šľachticom Františkom II. Rákocim (1703 – 1711). Habsburská monarchia  po porážke 

Turkov pokračovala v upevňovaní moci. Chýbajúce prostriedky sa snažila väčšinou získať 

uvaľovaním povinností ľuďom z nižších vrstiev. Sedliaci vyhnúť sa týmto povinnostiam a 

prísľubom povstaleckých veliteľov, že od daní budú oslobodení a dostanú aj pôdu,  uverili a 

prihlasovali sa do vytvárajúcich sa povstaleckých jednotiek. Ich podporou a zapojením šľachty 

dostal sa na  čelo vzbúr  František II. Rákoci. Povstanie prerástlo do stavovského povstania. V 

roku 1704 bol František Rákoci zvolený za sedmohradské knieža. Po tomto zvolení svoju 

armádu naďalej dopĺňal zo vzbúrených roľníkov a mestských obyvateľov. Boli v nej  aj 

žoldnieri zo zahraničia. V jeho armáde, podobne ako u cisárskych vojsk, sa vytvorili  špeciálne 

jednotky – delostrelci. Velili im takmer výlučne žoldnieri zo zahraničia. Františkovi II. 

Rákocimu sa podarilo zhromaždiť pomerne väčšie množstvo delostreleckých zbraní. V dobe 

povstania podľa jeho príkazov sa vo viacerých slovenských mestách vyrábali delá pre jeho 
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armádu. Na začiatku povstania sa mu podarilo obsadiť banské mestá a ovládnuť väčšiu časť 

terajšieho Slovenska, avšak postupne sa vyčerpávali prostriedky na financovanie armády, mor 

a narastanie nezhôd medzi šľachtou viedli k úpadku povstania. Oslabení a nedobre organizovaní 

povstalci v roku 1708 prehrali bitku u Trenčína, po ktorej nasledovali ďalšie prehry. 

Naverbovaní vojaci utekali z jeho vojska a z mnohých sa stavali zbojníci prepadávajúci 

obchodníkov na cestách. Na opustených miestach zanechávali zbrane, ktorých sa zmocňovali 

jednotky cisárskej armády. V roku 1711 došlo ku kapitulácii kuruckej armády pri Satu Mare. 

Východisko zo situácie sa našlo podpísaním Satmárskeho mieru, ktorým skončil odpor 

uhorskej šľachty proti cisárskej moci. Zapojená odbojná šľachta do povstania prijatou 

kapituláciou nebola poškodená. Musela však prijať ústupky, ktoré sa neskoršie prejavili na 

ďalšom upevňovaní moci Habsburgov a jej prívržencov. 

Na začiatku 19. storočia vojská francúzskeho cisára Napoleona I. úspešne pokračovali 

v bojoch proti Habsburskej  monarchii. Vtedy mal Napoleon najmodernejšiu a najpočetnejšiu 

armádu na svete. Napoleon bol delostrelec, čo sa prejavilo na jeho mimoriadnom záujme o 

delostrelecké zbrane a delostrelecké jednotky. Odstránil staré delostrelecké zbrane z výzbroje a 

nahradzoval ich modernými. Za pomoci odborníkov dosiahol ich unifikáciu a sériovú výrobu. 

Dbal na ich vysokú kvalitu a z tohto dôvodu poveroval dôstojníkov ich kontrolou priamo už vo 

výrobných závodoch. Príprava delostreleckých dôstojníkov bola na vysokej úrovni. Dôkazom 

toho je aj veľmi dobrá odborná delostrelecká literatúra slúžiaca pre prípravu odborníkov 

delostrelectva. Do jeho armády sa na veliteľské miesta dostali nielen zámožné osoby, ale ich aj 

obsadzoval schopnými vojakmi z roľníckych alebo robotníckych rodín. V delostrelectvo došlo 

k zavedeniu nových metód na rýchle určenie prvkov streľby. Podstatne sa zlepšilo presnejšie 

zasahovanie cieľov delostreleckými granátmi. Významnou vlastnosťou Napoleonovho 

delostrelectva boli rýchle presuny delostreleckých jednotiek počas boja do miesť kde došlo k 

oslabeniu jeho peších poprípade jazdeckých jednotiek, ako aj do miest kde bolo možné 

očakávať úspech v boji a rýchlu porážku protivníka. 

Habsburská monarchia sa na vojnu s Francúzskom dlho pripravovala. Avšak jej 

prípravy, ako sa neskoršie ukázalo, boli nedokonalé. Náklady na vojnu boli väčšinou získavané 

zdanením obyvateľov. Postupne sa zaviedlo niekoľko daní (subsídií). Neboli to len peniaze 

vybraté uložením daní ale aj verbovačky vojakov do habsburskej armády. Tam kde sa prihlásilo 

do armády málo regrútov za malý obnos peňazí, ktoré regrút najčastejšie odovzdal svojim 

chudobným rodičom, došlo aj k násilnému odvedeniu regrútov do armády. Archívne materiály 
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mesta Tvrdošín poskytujú dôkazy o tom, že v roku 1797 násilne zlapali 8 regrútov v meste a 

neskoršie ďalších 5 regrútov, ktorých odviedli do rakúskych zemí.   

Napoleon po vyhratej bitke u Slavkova stal sa vládcom Európy. Vo svojich výbojoch 

pokračoval ďalej. Postupne obsadzoval ďalšie zeme patriace do Habsburskej monarchie. Dňa  

3. júna 1809 jeho vojská obsadili Petržalku. S cieľom odvrátiť jeho postup po Slovensku boli  

vznášané proti nemu viaceré argumenty. Medzi nimi aj argument o tom, že Uhorsko nie je vo 

vojnovom stave s Francúzskom. Na takéto argumenty diplomati Napoleona nebrali zreteľ.  

Napoleonov veliteľ maršal Louis Davout  vyhodnotil situáciu tak, že rakúske jednotky 

nachádzajúce sa na pravom brehu Dunaja kde budujú  okopy, sú pre jeho vojská nebezpečné a 

treba ich zničiť. Hoci Napoleon na neho súril, aby presunul jednotky do Wagramy, kde sa 

očakával boj s rakúskymi jednotkami, aj napriek tomu nariadil delostreleckými útokmi 

zmasakrovať rakúskych vojakov v Petržalke, čo sa aj podarilo. Útok dokončili jeho pešiaci. Len  

malej časti rakúskych jednotiek sa podarilo z bojiska utiecť a sa preplaviť  na loďkách cez 

Dunaj do Bratislavy. Po tomto útoku dňa  26. a 27. júna 1809 sa presunuli jeho delostrelecké 

jednotky bližšie k pravému brehu Dunaja. Z toho miesta pokračovali delostrelecké jednotky v 

ostreľovaní Bratislavy. V nej narobili značné škody. Zhorelo 143 domov, zahynulo mnoho ľudí, 

bol poškodený aj Bratislavský hrad. Rakúske jednotky nachádzajúce sa v Bratislave nepodnikli 

žiaden protiútok. Niektoré delostrelecké granáty ostali v zasiahnutých múroch nevybuchnuté 

zostali dodnes. Sú dôkazom uvedenej vojnovej udalosti.   

Delostrelecké útoky vojsk Napoleóna na územie Slovenska po porážke  habsbrurskej 

armády v Petržalke už nepokračovali. Habsburská armáda sa dostala do defenzívy po 

prehratých bitkách pri Wagrame a Znojme. Habsburská monarchia musela pristúpiť na 

požiadavky Napoleona. 

V roku 1848 došlo k ozbrojenému vystúpeniu maďarských povstaleckých jednotiek 

proti Habsburskej monarchii s cieľom získania samostatnosti a teda aj obnovenia Uhorskej 

monarchie.  Maďarské politické kruhy chceli využiť medzinárodné oslabenie pozícií 

Habsburskej monarchie a  ozbrojeným vystúpením získať suverenitu v zahraničnej i vnútornej 

politike. Pri tomto ozbrojenom vystúpení obsadili aj územie Slovenska, na ktorom presadzovali 

svoje hegemonistické ciele. Slováci takúto situácia nenechali bez povšimnutia. Na zhromaždení 

slovenských národovcov vo Viedni pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miroslava Hurbana a 

Miroslava Hodžu sa vytvorila Slovenská národná rada. Bol to orgán, ktorý zorganizoval 

revolučné vystúpenie proti utláčaniu Slovákov v Habsburskej monarchii. Vzniknutá 

povstalecká armáda bola zložená z radov slovenského obyvateľstva, hlavne zo študentov a 
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národovcov. Boli v nej aj Poliaci, Česi, Srbi, Chorváti a tiež väčší počet viedenských Nemcov. 

V septembri v roku 1848 sa dobrovoľnícky zbor z Viedne presunul na územie Slovenska kde 

sa doplnil na počet asi 500 povstalcov. Povstalci zaujali priestor v okolí Myjavy kde sa 

presťahovala aj Slovenská národná rada. Ich počet rýchlo narastal. Koncom septembra už ich 

bolo okolo 5000. Vyzbrojených palnými zbraňami bolo len asi 1000, ostatní boli vyzbrojení 

upravenými poľnohospodárskym náradím (kosami, cepmi, vidlami atď.) Povstalecká armáda 

pri stretnutiach s cisárskou armádou utrpela straty. Ich vodcovia boli kruto trestaní. Postupne sa 

povstalci dostávali pod vplyv cisárskej armády. Velitelia cisárskej armády začali  koordinovať 

vystúpenia slovenských povstalcov najmä proti maďarským ozbrojeným jednotkám  bojujúcim 

proti politike Habsburgovcov. Slováci v tomto boji dosiahli úspechy hlavne pri očiste úradov 

od maďarských nacionalistov a nahradzovaním ich zástupcami Slovákov. Čoraz viac v tomto 

revolučnom vystúpení presadzovali zástanci Habsburgovcov. Po porážke maďarskej revolučnej 

armády 3. augusta 1849 v bitke pri Világoši panovník František Jozef I. podpísal príkaz o 

rozpustení slovenského dobrovoľníckeho zboru. K definitívnemu a oficiálnemu rozpusteniu 

slovenského dobrovoľníckeho zboru došlo v Prešporku 20. októbra 1949. Požiadavky 

Slovákov, napriek danému prísľubu monarchiou, splnené neboli. 

Dobrovoľnícke skupiny organizované Slovenskou národnou radou nemali, až na 

ojedinelé prípady, vo svojej výzbroji delostrelecké jednotky. V roku 1849 slovenskí povstalci v 

spolupráci s cisárskymi jednotkami  zaútočili  na maďarské jednotky a vytlačili ich za rieku 

Váh v okolí Žiliny. K tomuto úspechu dopomohli aj delostrelecké zbrane použité cisárskymi 

delostreleckými jednotkami. Aj napriek tomu, že slovenskí povstalci v bojoch zaznamenávali 

úspech, veliteľ slovenskej stotiny Bloudek odmietol ďalej bojovať proti maďarským jednotkám 

nachádzajúcimi sa na území Slovenska. Ako dôvod uvádzal  vyčerpanosť  slovenských vojakov, 

slabé zásobovanie a nedostatok diel. 

Maďarská revolučná vláda už na začiatku svojej existencie začala robiť opatrenia 

smerujúce k vyzbrojovaniu vznikajúcich maďarských gárd pripravujúcich sa k ozbrojenému 

vystúpeniu proti Habsburskej monarchii. K týmto snahám patrilo zvyšovanie výroby surového 

železa a liatiny v slovenských hutách a pochopiteľne aj zvyšovanie výroby zbraní. Prijali sa 

opatrenia na znovu zavedenie výroby hlavní pre pechotné zbrane v Liptovskom Hrádku. Rýchlo 

sa robila dostavba závodu v Hronci kde mala prebiehať už komplexná  výroba pechotných 

zbraní. Takmer v každej zlievarni  na Slovensku sa začali vyrábať komponenty delových 

granátov. V Csákyovských železiarňach v Prakovciach sa odlievali hlavne diel. V tejto 

železiarni ich výrobu umožnila novopostavená kuplová pec, produkujúca kvalitné suroviny na 
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výrobu kovových súčiastok. V Medzeve sa rozšírila výroba bodákov a zaviedla sa aj výroba 

pušiek.   

V roku 1859 spojenecké vojská francúzsko-sardinskej aliancie pod  velením Napoleóna 

III. napadli habsburskú armádu pri Solferíne. Príčinou tohto bojového stretnutia  boli snahy o 

zjednotenie Talianska a vymanenie sa z pod moci Habsburgovcov. V bitke bojovalo 130 tisíc 

vojakov Habsburskej monarchie, medzi ktorým boli aj slovenskí vojaci. Francúzsko-sardinská 

aliancia mala miernu prevahu (138 tisícovú armádu). Hoci pomer síl bol rovnaký velenie 

vojakom Habsburgovskej monarchie veľmi zaostávalo za moderným spôsobom vedenia boja. 

K víťazstvu prispeli aj delostrelecké zbrane francúzskej armády, ktoré boli modernejšie ako 

protivníkove. Franczske delá  vz. La Hitt 1859 boli vyrobené z bronzovej zliatiny s kalibrom 

86,5 mm. Mali drážkovanú hlaveň, takže boli presnejšie ako delá Habsburgovskej monarchie 

síce s väčším kalibrom (90 mm) ale s menším dostrelom cca 900 metrov.   

Katastrofálne následky pre armádu Habzburskej monarchie mohli byť ešte väčšie keby 

Napoleón III. sa nerozhodol prenasledovanie protivníka zastaviť a boje ukončiť. Nastala 

politická situácia v ktorej bola oslabená monarchia. V roku 1861 došlo v Taliansku k vyhláseniu  

Talianskeho kráľovstva, bol odvolaný ministerský predseda Alexander Bach (ukončenie tzv. 

Bachovho absolutizmu), aktivizovali sa oponenti v politických stranách. Revolučné nálady v 

monarchii neustále pokračovali a tým oslabovali aj medzinárodnú pozíciu Habzburskej 

monarchie.    

Niekoľko rokov po revolučných udalostiach 1848 – 1849 a po prehranej bitke so 

spojeneckými vojskami  francúzsko-sardinskej aliancie Habsburská monarchia sa čoraz viac 

dostávala do rozporu s Pruskom, ktoré okrem iného si nárokovalo na niektoré územia patriace 

do monarchie. Politické zoskupenia čoraz viac intenzívnejšie presadzovali záujmy 

rozdrobených nemeckých štátov a žiadali vymanenie sa z pod diktátu Habsburskej monarchie. 

Spor vyústil do vojenského konfliktu v roku 1866. Pruská armáda s veľmi dobrou výzbrojou a 

výcvikom nastúpila do boja proti cisárskej  armáde. V prvých bojových stretnutiach pruská 

armáda zvíťazila a vo víťazných bitkách pokračovala ďalej. Už 19. júna 1866 dorazila pred 

Bratislavu. Obsadila priestory pred obcou Lamač a Záhorská Bystrica. Rozhodla sa  útok na 

Bratislavu vykonať vo dvoch smeroch a to jedným na obec Lamač a druhým, ktorý mal 

charakter obchvatu, smerom na Kamzík a z neho na Bratislavu. Táto časť pruskej armády pod 

velením  generála Boseho začala postup na Kamzík. Tu narazila na jednotky cisárskej armády. 

Došlo k prestrelkám a hoci postup pruskej jednotky sa zastavil ale iniciatíva ostala na ich strane. 
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Hlavný útok začal dňa 22. júna 1866 delostreleckou paľbou cisárskej armády na pruské 

jednotky. Tie sa stiahli. Po ich stiahnutí nastal prudký delostrelecký útok pruského 

delostrelectva na jednotky cisárskej armády, ktorý zničil časť ich postavení. Delostreleckou 

paľbou boli zničené obytné doby a hospodárske budovy v obciach Lamač a Záhorská Bystrica. 

Podľa dohovoru prímerie nastalo o 12.00 hodine. Touto hodinou boli boje skutočne ukončené. 

Pri bilancovaní tejto vojny bolo zistených padlých  asi 600 vojakov cisárskej armády a 100 

pruských vojakov.  Vo vojne sa ukázala jasná prevaha kvality výzbroje, vycvičenosti vojakov a 

velenia pruskej armády. Prehratá vojna viedla k strate niektorých území, ale najmä k oslabeniu 

pozícií Habsburskej monarchie v Európe. Opäť sa vykonávala analýza nedostatkov, ktoré viedli 

k porážke habsburskej armády. K ním patrilo nielen nedokonalé velenie jednotkám ale aj 

výzbroj armády. Vinu mnohí hodnotitelia videli v zastaraných pechotných puškách systém 

Lorenc vz. 1859 nabíjaných ústim hlavne proti Dreysovým ihlovkám vz. 1841 vo výzbroji 

pruskej armády, ktoré v rýchlosti paľby 3-krát prevyšovali pechotné pušky vojakov 

Habsburskej monarchie. Iní s analýzou išli ďalej a poukazovali na zastarané delostrelecké 

zbrane, biele uniformy  vojakov, ktoré v zalesnenom teréne boli dobrým terčom pre pruských 

vojakov. Skutočné príčiny porážky však boli hlbšie. Porážka habsburskej armády otriasla aj s 

postavením monarchie. To využili Maďari, ktorí dlhodobo a tvrdo bojovali s ústrednou mocou 

monarchie, na presadenie svojich práv. A tak v nasledujúcom roku vzniká dualistický štát 

Rakúsko-Uhorská monarchia, ktorá až do jej zániku niesla názov „Žalár národov“, ktorým 

skutočne aj bola. Nastal tvrdý útok na slovenský národ, ktorému boli upierané základné práva. 

Po prehranej vojne s Pruskom dochádzalo k prezbrojovaniu delostreleckých jednotiek  

v rakúsko-uhorskej armáde delami s drážkovaným vývrtom hlavne, ktoré sa už  nabíjajú 

zozadu. Až v roku 1875 do výzbroje prišli modernejšie delá systém Uchatius s hlavňou 

zhotovenou z bronzovej  ocele. Boli nabíjané zozadu  a bolo s nimi možné dostreliť do 

vzdialenosti cca 5 km, avšak v porovnaní so svetovým vývojom boli už zastarané. Zavedením 

výmetných náplní zložených z bezdymných nitrocelulózových alebo nitroglycerínových 

prachov doba používania delostreleckých zbraní nabíjaných ústim hlavne končí a začína nová. 

Delostrelecké zbrane sú unifikované a vyrábané v sériovej výrobe. Do ich konštrukcie 

prichádzajú neustále nové zdokonalenia umožňujúce dosiahnuť dlhší dostrel delostreleckých 

granátov, presnejšie zasiahnuť cieľ, zvýšiť kadenciu a taktiež deštrukčné účinky na 

zasiahnutých cieľoch. 
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XI.  STAROSTLIVOSŤ  O  DELOSTRELECKÉ 

ZBRANE   A  PRÍČINY   ICH   TRVALÝCH 

DEFORMÁCIÍ 

Delostrelecké zbrane boli veľmi drahé. Ich zaobstaranie od výrobcu trvalo aj niekoľko 

mesiacov. Keď sa ich počet zvýšil na bojisku dokázali významne pomôcť k získaniu prevahy 

nad protivníkom a prispieť k víťazstvu. Víťaz bojového konfliktu ich považoval za veľmi 

vysoko hodnotenú korisť.  Z tohto ich krátkeho hodnotenia vyplýva aj starostlivosť o ne a to 

nielen počas  bojového konfliktu ale aj v dobe mieru, ktorý mohol nečakane skončiť. Po ňom  

delostrelecké zbrane znova získali dôležité miesto vo výzbroji bojujúcej strany. 

V prvých počiatkoch používania delostreleckých zbraní tieto zostávali vo vlastníctve 

ich výrobcov – delolejárskych majstrov. Tak tomu bolo z viacerých dôvodov. Predovšetkým ich 

používanie na ničenie objektov protivníka vyžadovalo veľmi dobré teoretické vedomosti a 

praktické skúsenosti, ktoré doposiaľ mali len ich výrobcovia. Velitelia armád, ktorí hodlali 

delostrelecké zbrane použiť vo vojnových konfliktoch uzatvárali z ich vlastníkmi zmluvy o ich 

zapožičaní.  V takýchto prípadoch za používanie delostreleckých zbraní zodpovedal ich 

vlastník. Ten ich aj ošetroval a podľa potreby aj opravoval. Staral sa o ich prepravu na bojisko 

a z bojiska. Veliteľ jednotky mu na vykonanie niektorých pomocných prác poskytoval vojakov. 

S narastaním počtov  delostreleckých zbraní vo vojnových konfliktoch už nestačili ich 

výrobcovia obsluhovať. Postupne ich obsluhu preberajú určení velitelia a vojaci, ktorých 

delolejári vyškolili. Postupne prechádza aj vlastníctvo delostreleckých zbraní od ich výrobcov 

na používateľov – majiteľov vojenských jednotiek a neskoršie na štát. V takýchto prípadoch už 

velitelia zodpovedajú za ich najvhodnejšie využitie počas vojnových konfliktov ako aj za ich 

ošetrovanie. 

 

A.  STAROSTLIVOSŤ  O  DELOSTRELECKÉ  ZBRANE 

Z obdobia Habsburskej monarchie a neskoršie Rakúsko – Uhorskej monarchie máme 

mnoho poznatkov o prejavovanom úsilí pri starostlivosti o vojenskú výzbroj a v rámci nej aj o 

delostrelecké zbrane. Z archívnych materiáloch je možné zistiť ukladanie povinností týkajúcich 

sa ošetrovania delostreleckých zbraní, ale aj udeľovanie prísnych trestov za ich zanedbávanie.   

Z nich je možné zistiť aj tvrdé šikanovanie uplatňované veliteľmi na vojakov. 
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V Habsburskej monarchii, potom ako delostrelecké zbrane sa stali štátnym erárom, 

vyšlo niekoľko služobných predpisov o ošetrovaní delostreleckých zbraní. V nich boli určené 

prostriedky a spôsoby ošetrovania, ale aj povinnosti veliteľom dohliadať osobne na ich 

ošetrovanie a vykonávať pravidelné  prehliadky. 

Ošetrovanie delostreleckých zbraní posádky diel vykonávali počas strelieb  a po ich  

ukončení. Pozornosť sa venovala aj uloženým zbraniam, ktoré mohli byť použité len vo 

vojnovom konflikte na rozkaz vyšších veliteľov. 

Počas strelieb vznikajúce splodiny z výmetnej náplne, ktorých percentuálne zastúpenie 

je cca 50%, boli vymetené z vývrtu hlavne a časť z nich sa prilepila na steny v podobe mazľavej 

hustej tmavej hmoty. Jej  vrstva s ďalšou streľbou na stenách hlavne narastala. Ak by nedošlo 

k jej odstraňovaniu po niekoľkých výstreloch vnútorný priemer vývrtu hlavne by sa natoľko 

zmenšil, že by nebolo možné už delostrelecký granát zasunúť ústim hlavne na výmetnú náplň. 

Tento jav  delostrelcom z praktických skúseností bol všeobecne známy. Na jeho eliminovanie 

vytierali vývrt hlavne po každom výstrele namočenou štetkou vo vode alebo namočenou 

ľanovou látkou. Takéto vytretie hlavne plnilo tri  účely, a to že tlejúce zbytky z výmetnej náplne, 

ktoré zostali v hlavni sa uhasili a nevzniklo nebezpečenstvo predčasného zapálenia vkladanej 

výmetnej náplne do prachovej komory. Vodou sa ochladila rozpálená hlaveň predchádzajúcimi 

výstrelmi. Čím sa zamedzilo zapálenie vkladanej výmetnej náplne od rozpálenej hlavne.  

Vytrením  vývrtu hlavne mokrou štetkou alebo mokrou ľanovou látkou sa čiastočne rozpustila 

mazľavá hmota prilepená na jeho stenách, ktorú bolo možné  ľahšie odstrániť ďalším 

vytieraním hlavne. Velitelia delostreleckých jednotiek dbali na to, aby každá prestávka v 

delostreleckej paľbe bola využitá na vyčistenie hlavne dela od usadených splodín z výmetnej 

náplne. Splodiny zo zhorenej výmetnej náplne prilepené na stenách hlavne postupne tvrdli a 

potom ich odstránenie bolo zdĺhavé. 

Osobitný dôraz sa kládol na prečistenie zápalného kanálika. Jedným zo signálov  jeho 

priepustnosti bolo keď cez jeho otvor vyfukovali čiastočky výmetnej náplne vytláčaným  

vzduchom pri zasúvaní do hlavne tesnenia alebo delostreleckého granáta. Vtedy obsluha dela 

mala položený prst na zápalnom kanáliku (ak bola hlaveň rozpálená použila palečník navlečený 

na prst) a sledovala jeho priepustnosť. Aj napriek tomu povinnosťou obsluhy dela bolo pred 

každým nasypaním čierneho strelného prachu na panvičku alebo pred zasunutím zapaľovača 

mechanicky prečistiť zápalný kanálik.    

Po ukončení strelieb posádka dela vykonávala dôkladné vyčistenie a zakonzervovanie 

všetkých častí dela a k nemu patriaceho príslušenstva. Najväčšia pozornosť bola venovaná 
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vyčisteniu hlavne. Po odstránení z nej hrubých nečistôt sa pristúpilo k vyčisteniu vývrtu hlavne 

od usadených splodín výmetnej náplne. Čistenie sa vykonávalo vodou v ktorej bolo rozpustené 

mydlo. Hlaveň sa niekoľkokrát za sebou vytierala štetkou pokiaľ sa z jej vývrtu úplne 

neodstránili splodiny. Pri kontrole sa použilo zrkadlo ktorým sa vývrt osvietil alebo sa zasunula 

do hlavne čistá látka, po  vytiahnutí ktorej nemali byť na nej splodiny z výmetnej náplne.   

Niektoré služobné predpisy uvádzali pred zakonzervovaním vývrtu hlavne vytrieť ho 

petrolejom a až potom naniesť konzervačný prostriedok. Ústie zakonzervovanej hlavne sa 

zakrylo plátennou látkou namočenou v oleji. Ak  delo malo byť dlhšiu dobu uložené vývrt 

hlavne sa natrel rozpusteným tukom, ktorý po vyhladnutí stuhol a vytvoril vo vývrte hlavne 

fóliu. Takto sa konzervovali aj ostatné kovové súčiastky dela. Delo ktoré sa často používalo sa 

konzervovalo olejom. Niekedy to bol mazací tuk rozpustený v petroleji. Drevené časti dela po 

odstránení z nich nečistôt sa konzervovali olejom. Na osi kolies na používal hustý mazací tuk 

– kolomaž. 

 

Osud delostreleckých zbraní nabíjaných ústim hlavne potom ako boli vyradené z 

armády bol rôzny. Len nepatrné ich množstvo sa zachovalo vo vojenských múzeách európskych 

štátov. V Rakúsko-uhorskej monarchii väčšina z nich bola roztavená v období I. svetovej vojny, 

na získanie potrebných surovín pre výrobu nových delostreleckých zbraní a munície. Takto boli 

postihnuté nielen delostrelecké zbrane vysokej umeleckej hodnoty, ale zvony miest a dedín 

zrekvirované orgánmi štátu.   

Hlavne delostreleckých zbraní uliate z bronzu nachádzajúce sa v muzeálnych zbierkach 

majú povrch pokrytý patinou. Je to jemná vrstva na povrchu kovu vzniknutá oxidáciou 

medených zliatin na vzduchu. Vzniknutá patina zabraňuje ďalšej oxidácii bronzu. Povrchy 

takýchto hlavní nie sú ošetrované žiadnymi nátermi a ani nie je potrebné ich osobitne ošetrovať, 

okrem odstraňovania hrubých nečistôt (prach, zemina, opadané lístie apod.) To však celkom 

neplatí v prostredí s výskytom agresívnych chemických látok na zliatiny medi. 
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237. Hlaveň delostreleckej zbrane uliata z bronzu s patinovou vrstvou na povrchu. 

Ak sú súčiastky dela, vrátane hlavne, vyhotovené zo zliatin kde najväčšie zastúpenie má 

železo a ich povrch nie je chránený proti poveternostným vplyvom, podliehajú hrdzaveniu. 

Hrdzavenie je o to intenzívnejšie, čím prostredie je agresívnejšie na chemický rozklad železa.  

 

 

 

238. Hlaveň dela vystavená poveternostným vplyvom počas cca 150 rokov napadnutá hlbokou 

koróziou. 

Návštevník vystavených delostreleckých zbraní na pobreží morí sa má možnosť 

častokrát presvedčiť o tom, že slaná voda, najmä pri sychravom počasí, dopadajúca na povrch 

vystavených zbraní spôsobuje ich intenzívnu koróziu.  K hlavným príčinám vzniku korózie 

patrí nedostatok chemických  prvkov v zliatine použitej na výrobu hlavní. V dobe ich výroby 

technológia výroby nehrdzavejúcich zliatin nebola ešte dokonale rozvinutá. 

 Drevené lafety delostreleckých zbraní vystavené na voľnom priestranstve vplyvom 

meniacich sa poveternostných vplyvov taktiež podliehajú rýchlemu znehodnoteniu. Ak nie sú 

natierané konzervačným prostriedkom aspoň jedenkrát za rok, hniloba začne rýchlo pôsobiť a 

po niekoľkých rokoch sa drevená lafeta rozpadne. 
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239. Delo pobrežnej obrany so silne skorodovanou delovou hlavňou a s rozpadajúcou sa 

drevenou  lafetou. 

 

Mnohé delostrelecké zbrane predtým umiestnené na lodiach po ich potopení sa ešte dnes  

nachádzajú na dne morí. Moderné detektory ich dokážu presne lokalizovať. 

 

240. Hlaveň delostreleckej zbrane objavená na dne mora športovými potápačmi. 
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Mnohé štáty venujú pozornosť troskám lodí ako aj zbraniam nachádzajúcim sa na dne 

morí tým že polohu ich zmapujú, zabránia neodbornej manipulácii s nimi a postupne sa ich 

snažia z mora vyloviť. Potom nasleduje zdĺhavý proces ich postupného ošetrenia a 

konzervovania. 

 

241. Po nájdení hlavní delostreleckých zbraní bývajú z miesta nálezu vyzdvihnuté a uložené do 

špeciálnych kúpeľov. 

 

Očista v špeciálnom kúpeli trvá v laboratóriách aj niekoľko mesiacov. Počas očisty 

dôjde k odstráneniu usadenín z povrchových častí hlavne ako aj z jej vývrtu. 
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242. Ponáranie do očisťovacieho kúpeľa nájdenej delostreleckej hlavne. 

Mnoho hlavní delostreleckých zbraní vyrobených  zo železných zliatin ostáva stále ležať 

v teréne kde čas odoberá z ich hodnôt. 

 

243. Hlavne delostreleckých zbraní, ktoré sa doposiaľ nerozlúčili s bývalým bojiskom. 

S delovými hlavňami môžeme sa aj stretnúť v bývalých kolóniách v ktorých boli 

používané proti povstalcom. Prichádzali situácie v ktorých kolonisti museli ihneď opustiť svoje 

pôsobisko a tak nestačili delostrelecké zbrane evakuovať. 
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244. Deťom domorodých obyvateľov hlaveň slúži ako hračka. 

Delostrelecké zbrane nájdeme aj na miestach kde by sme ich inak nečakali. Niektoré z 

nich boli použité v mestách ako pätníky pri chodníkoch, poprípade bola z nich vyhotovená iná 

nevkusná výzdoba mestských ulíc. Návštevníkom majú pripomenúť vynaliezavosť ich 

vlastníkov.   

 

245. Dnes aj na takéto účely slúžia historické delostrelecké zbrane. Zakopnutie turistu do 

delovej hlavne má mu pripomenúť dávnu obranu mesta. 
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B. PRÍČINY   TRVALÝCH   DEFORMÁCIÍ  

DELOSTRELECKÝCH   ZBRANÍ 

Trvalé deformácie hlavní (roztrhnutie, prasknutie, nadutie atď.), pri ktorých došlo aj k 

stratám životov a k poškodeniu zdravia posádok  delostreleckých  zbraní, boli vždy v plnej 

pozornosti nielen veliteľov vojenských jednotiek ale aj konštruktérov a výrobcov zbraní. 

Skúmali sa ich príčiny, a ak sa ich podarilo zistiť, ihneď na ne reagovali výrobcovia zbraní ale 

aj ich používatelia. Na ich skúmaní sa podieľali poprední odborníci z praxe. Po prechode 

vojenských jednotiek z vlastníctva súkromných osôb do vlastníctva štátu začali vznikať 

vojenské komisie s pracovnou náplňou preberania zbraní od súkromných výrobcov a ich 

prideľovania vojenským jednotkám. Štát začal budovať vlastné podniky na výrobu vojenského 

arzenálu kde si sám zabezpečil dokonalú kontrolu vyrobeného tovaru.   

  Pri používaní delostreleckých zbraní vznikajú expanzívne plyny o vysokých tlakoch 

udeľujúce kinetickú energiu delostreleckým granátom. Podľa poznaných zákonitostí o ich 

rozpínavosti pôsobia na steny prachovej komory a na dno delostreleckého granátu rovnakým 

tlakom. Pred zapálením výmetnej náplne tlak v prachovej komore je totožný atmosferickému 

tlaku. Po zapálení výmetnej náplne začína výmetná náplň prechádzať do plynného skupenstva, 

ktoré je doprevádzané postupným narastaním  tlaku plynov až do hodnoty potrebnej na udelenie 

kinetickej energie delostreleckému granátu. Týmto tlakom sa granát začína pohybovať vývrtom 

hlavne k jej ústiu. Počas jeho pohybu sa priestor v ktorom dochádza k premene výmetnej náplne 

na plyny síce  zväčšuje, avšak rýchlosť horenia výmetnej náplne aj napriek tomu tlak zvyšuje 

až na  maximum. Pri pravidelnom horení výmetnej náplne z čierneho strelného prachu 

maximálny tlak v hlavni je cca v 1/3 jej dĺžky. Po prekonaní tejto vzdialenosti delostreleckým  

granátom už tlak v hlavni nenarastá, pretože výmetná náplň už takmer zhorela. Ďalším 

pohybom granáta v hlavni dochádza k zníženiu tlaku plynov vzhľadom a to v dôsledku zhorenia 

takmer všetkej výmetnej náplni ako aj k narastaniu  objemu, v ktorom sa nachádzajú expanzívne 

plyny. Po opustení ústia hlavne granátom tlak expanzívnych plynov sa zníži ich uvoľnením cez 

ústie hlavne, až nakoniec vo vývrte hlavne poklesne na úroveň atmosferického tlaku. 

 Pri vadnej výmetnej náplni (zvýšená vlhkosť, nerovnomerné rozloženie jej 

komponentov, nedokonalý jej zápal atď.) môže dosť k narastanou maximálneho tlaku 

výmetných plynov v okamžiku keď delostrelecký granát opúšťa ústie hlavne. V takomto 
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prípade je výstrel sprevádzaný enormným zvukovým ako aj svetelným efektom a zníženou 

rýchlosťou vystreleného delostreleckého granáta. 

  Skúmanie deja  výstrelu s posudzovaním mechanických vlastností hlavne, vlastností 

výmetnej náplne, delostreleckých  granátov, presnosti zásahu cieľa a dostrelu, bol v popredí 

záujmov nielen konštruktérov delostreleckých zbraní ale aj veliteľov delostreleckých jednotiek.  

Osobitnú pozornosť mu venovali konštruktéri delostreleckých zbraní v prípadoch kedy došlo k 

trvalej deformácii hlavne dela. Výstrel so zvýšenou hmotnosťou výmetnej náplne bol 

pokladaný za najdokonalejšiu previerku spoľahlivosti delostreleckej zbrane na jej používanie. 

Počas niekoľkých storočí od zavedenia do výzbroje armád delostreleckých zbraní bolo 

zistené, že k najčastejším  príčinám trvalých deformácií hlavní patrí: 

 1. Nevhodný materiál použitý  na výrobu 

 2. Vady v technológii výroby 

 3. Nedostatočná alebo nepravidelná hrúbka stien hlavne vadným postupom pri výrobe 

 4. Únava materiálu hlavne dlhodobým jej používaním k streľbe 

 5. Nesprávna manipulácia s hlavňou (pád na tvrdú podložku) zapríčiňujúca vznik 

vlasových trhlín a ďalších mechanických poškodení 

 6. Enormná hmotnosť výmetnej náplne k mechanickej pevnosti hlavne. 

 7. Prekážka v hlavni alebo zaklinenie oválnej strely pri jej prechode vývrtom hlavne. 

 

1. Nevhodný materiál použitý na výrobu hlavní 

Na výrobu hlavní počnúc 14. storočím sa používala zliatina z farebných kovov, v ktorej 

najväčšie zastúpenie mala meď. Menšie zastúpenie mal cín, olovo, zinok prípadne ďalšie prvky. 

Ich pomerové zastúpenie bolo dlho predmetom skúmania. Zistilo sa, že vyrobená meď vo 

viacerých hutách nemá rovnaké vlastnosti. Existuje množstvo dokumentov potvrdzujúcich 

vysokú kvalitu medi vyrobenú na Slovensku vydolovanú v okolí Banskej Bystrice, Ľubietovej, 

Španej Doline, Smolníku, Gelnici a Spišskej Novej Vsi. Nebolo zvláštnosťou nájsť v 

slovenských baniach aj čistú meď. V 14. Storočí sa ročne vyťažilo 2000 – 2500 centov medi. 

Toto množstvo nestačilo uspokojiť dopyt. Slovenská  meď obsahovala len v nepatrnom 

množstve prvky znehodnocujúce jej mechanické vlastnosti. Vozila sa do Benátok do Sliezska, 

južného Nemecka aj do krajín mimo Európy.    
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Oddelenie nežiadúcich prvkov z medi – jej vyčistenie bolo veľkým problémom v 14. 

ale aj v ďalších storočiach. Delolejári práve dávali prednosť medi, ktorá neobsahovala 

nežiadúce prvky. Na výrobu hlavní sa používal bronz (zliatina medi a cínu poprípade s ďalšími 

prvkami). Zloženie liatiny -  pomerové zastúpenie jednotlivých prvkov, bolo dlho tajomstvom 

delolejárov. A práve nevhodne zvolenie zastúpenia jednotlivých prvkov v zliatine bolo príčinou 

nízkych mechanických vlastností odliatej hlavne. To sa prejavilo niekedy už pri skúšobnom 

výstrele,  alebo po nejakej dobe v ktorej došlo k  predčasnej  únave materiálu. Na zistenie 

nevhodného materiálu delolejári používali rôzne spôsoby a to počnúc skúmaním zvuku 

vyrobených tyčí a končiac kovaním skúšaného materiálu za studena.     

 

2. Vady v technológii výroby 

Pri odlievaní hlavní bolo veľmi dôležité aby liatina mala požadovanú teplotu. Nemalo 

dôjsť k jej zníženiu ani počas toku kanálikmi od pece až  do kokily. Kokila mala  byť predhriata 

teplým vzduchom, pretože len tak bolo zaručené, že liatina v tekutom stave vyplní každý jej 

priestor a nedôjde k jej predčasnému stuhnutiu. V kokile museli byť vyhotovené otvory – 

prieduchy na odvádzanie vytláčaného vzduchu liatou liatinou a to osobitne v miestach 

hlavňových čapov a uší. Kokila musela byť dostatočne upevnená, aby pod tlakom liatiny sa 

nepohla. Osobitný dôraz sa kládol na  upevnenie srdečníka. 

Odlievanie hlavne nesmelo  byť prerušené. Pri odlievaní sa vypúšťala liatina do kokily 

z jednej pece, avšak často jej kapacita nepostačovala na odliatie celej hlavne, a tak  po vypustení 

liatiny z jednej  pece sa pokračovalo vypustením liatiny z druhej pece. Medzi vypúšťaním 

liatiny z prvej a druhej pece nesmela byť prestávala, pretože liatina nachádzajúca sa v kokile 

počas prestávky by mohla „zamrznúť“ a spojenie s prilievanou liatinou už nebolo dokonalé. To 

sa prejavilo na znížení mechanických vlastností hlavne.   

V ojedinelých prípadoch sa do zliatiny dostala nezachytená struska, ktorá v kokile 

nevyplávala na jej povrch. V mieste jej výskytu nebol materiál hlavne homogénny a najviac 

náchylný k trvalej deformácii pri výstrele. Pri vizuálnej kontrole takýto defekt na hlavni nebolo 

možné zistiť. 

Odliata hlaveň musela v kokile dostatočne dlho a pomaly chladnúť, aby v nej nevznikalo 

vnútorné napätie negatívne ovplyvňujúce  jej mechanické vlastnosti. Najmä jej nízku pevnosť 

pri dynamických nárazoch.   
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246. Pravdepodobnou príčinou trvalej deformácie hlavne bol vznik „zamrznutej vrstvy“, 

pri odlievaní  hlavne  krátkym  prerušením  odlievania.   

 

 

247. Trvalú deformáciu pravdepodobné zapríčinilo pnutie v hlavni vzniknuté nevhodným jej 

ochladzovaním počas výroby. 
 

3. Nedostatočná alebo nepravidelná hrúbka stien hlavne vadným 

postupom pri jej výrobe 

K ďalšej chybe dochádzalo pri odlievaní diel a to excentrickým umiestnením srdečníka 

v kokile. V takýchto prípadoch hlaveň nemala rovnakú hrúbku stien. Kým na jednom boku bola 

hlaveň hrubšia, na protiľahlej strane tenšia. Po odliatí hlavne sa to zistilo premeraním jej hrúbky 

po celej dĺžke. Ak stena hlavne nedosiahla požadovanú hrúbku v niektorej jej časti nemohla byť 

použitá na streľbu a musela sa vyradiť. Možnosť vzniku hlavní s excentrickým umiestnením 

vývrtu sa zabránilo zavedením nového technologického spôsobu odlievania. Pri ňom sa hlaveň 

odlievala bez použitia srdečníka, teda bez vývrtu. Ten sa potom do uliatej hlavni vyvŕtal 

dodatočne  a to na veľkých vŕtacích strojoch. Zavedenie výroby hlavní touto technológiou sa 
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pripisuje Johanesovi Maritzovi v roku 1740.  Podľa neho vŕtanie hlavne sa malo uskutočniť pri 

určitej teplote a to ešte pred úplným vychladnutím hlavne. Takto vyrobené hlavne sa považovali 

za veľmi kvalitné, schopné vydržať omnoho viac výstrelov ako hlavne odliate so srdečníkom.    

 

4. Únava materiálu hlavne dlhodobým jej používaním 

 Pri výstrele  z delostreleckých zbraní vznikajú vysoké tlaky expanzívnych plynov 

namáhajúce steny hlavne počas niekoľkých stoviek sekundy. Vzniknuté dynamické tlaky sa 

prenášajú do celej hlavne, avšak najviac pôsobia na jej vnútorné steny. Pôsobia na kryštalickú 

stavbu zliatiny vytvorenú pri ochladzovaní hlavne. Čím sú tlaky expanzívnych plynov väčšie 

tým väčšie je pôsobenie na kryštalickú stavbu liatiny. Enormné a dlhotrvajúce tlaky 

expanzívnych plynov môžu narušiť ich stavbu do takej miery, že vo vnútri kovovej liatiny začnú 

vznikať vlasové trhliny, ktoré pri ďalších výstreloch pokračujú liatinou hlavne až nakoniec 

dôjde k jej trvalej deformácii. 

 Únave materiálu hlavní nebolo možné zabrániť. Bolo však možné predĺžiť ich životnosť 

a to dodržiavaním hmotnosti výmetnej náplne v zhode s hmotnosťou delostreleckých granátov.  

 

5. Nesprávna manipulácia s hlavňou 

 Pri nesprávnej manipulácii s hlavňou môže dôjsť pri veľkých dynamických nárazoch k 

prasknutiu niektorej jej časti. Z praxe je  známy prípad prasknutia delovej hlavne pri jej ukladaní 

do lafety. Zdvihnutá hlaveň vrátkom sa naraz uvolnila a pádom dopadla na kamennú dlažbu. 

Pri tomto páde došlo k jej prasknutiu v okolí hlavňových čapov. 

 Niektoré pramene uvádzajú spôsoby ničenia hlavní diel  nepriateľskými vojakmi údermi 

ťažkých kladív, a to vtedy keď sa dočasne zmocnili batérie diel svojho protivníka. K inému 

spôsobu ničenia diel patrilo zatĺkanie kovových klinov do zápalných kanálikov hlavní. 

Vo vojenskom múzeu vo Viedni sú vystavené hlavne delostreleckých zbraní s 

mechanoskopickými stopami  po ich priamom zásahu delostreleckými granátmi protivníka. Sú 

na nich viditeľné priehlbiny po dopade granátov, avšak hlavne si zachovali svoju celistvosť. Je 

to súčasne aj dôkaz o kvalitne vykonanom odliatí  hlavní bez vnútorného napätia, čo by sa v 

opačnom prípade určite prejavilo na ich deštrukcii.     
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6. Enormná hmotnosť výmetnej náplne k mechanickej pevnosti 

hlavne 

 Enormne vysoká hmotnosť výmetnej náplni môže spôsobiť trvalú deformáciu hlavne. 

V takýchto prípadoch zhorením výmetnej náplne vzniknú expanzívne plyny takej hodnoty, 

ktorá prevyšujú mechanické vlastnosti materiálu hlavne (najmä pevnosť namáhania v ťahu). V 

dôsledku toho dochádza k trvalej deformácii hlavne, čo bývalo častým prípadom v praxi. 

Výrobcovia zbraní pri ich odovzdávaní užívateľom súčasne udávali odporúčania o používaní 

maximálneho, ešte dovoleného  množstva hmotnosti výmetnej náplne vo vzťahu hmotnosti 

použitých delostreleckých granátov. 

 V bojových konfliktoch vznikali situácie kedy protivník bol  sústredený na mieste, ktoré 

bolo až za dostrelom delostreleckých zbraní. To zvádzalo mnohých veliteľov delostreleckých 

jednotiek urobiť aspoň pokus na zasiahnutie  jednotky protivníka, pochopiteľne, že zvýšenou 

hmotnosťou výmetnej náplne. Ak sa to pokusom podarilo veliteľ neváhal vydať povel pre 

všetky delá v jeho batérii k paľbe so zvýšenou hmotnosťou výmetnej náplne. Niekedy takéto 

výstrely delá vydržali, avšak hrozilo nebezpečie ich trvalej deštrukcie. Francúzski historici sa 

zmieňujú o Napoleonovi, ktorý v bojoch už ako začínajúci veliteľ to často používal. Neskoršie 

vysoká kvalita materiálu a technológia výroby diel vo Francúzku mu umožňovala pôvodný 

dostrel predĺžiť. 

 Po prechode vlastníctva delostreleckých zbraní od súkromných majiteľov na štát boli 

zriaďované komisie na preverenie schopnosti ich kvality. Pri takýchto previerkach sa strieľalo 

so zvýšenou hmotnosťou výmetnej náplne. Ak delá vydržali bez ujmy, potom boli ponechané 

ďalej vo výzbroji delostreleckých jednotiek.   

 

7. Prekážka v hlavni alebo zaklinenie oválnej strely pri jej prechode 

vývrtom hlavne. 

Ak sa nachádzala prekážka v hlavni pri výstrele delostrelecký granát narazil do nej.  

Často sa podarilo ju z vývrtu hlavne vytlačiť vystreleným granátom. K tomu prispeli aj výmetné 

plyny unikajúce medzi granátom  a stenami vývrtu hlavne, tlačiace potom prekážku von z 

vývrtu hlavne. Ak k tomu nedošlo a granát nemohol prekonať pred ním prekážku  (zastavil sa)  

došlo k narastaniu tlaku expanzívnych plynov, ktoré urýchlili horenie doposiaľ nezhorenej 

výmetnej náplne. Tlak expanzívnych plynov dosiahol kritickú hodnotu, ktorá prekročila 
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pevnosť materiálu hlavne a došlo k jej trvalej deformácii. Miestom trvalej deformácii hlavne 

bolo najslabšie miesto v ktorom vznikol kritický tlak expanzívnych plynov. 

Delostrelecké granáty sa vyrábali s menším kalibrom a to cca 7 – 10%  kalibru delovej 

hlavne. Tak tomu bolo z viacerých dôvodov. Predovšetkým sa tým docielilo hladké zasunutie 

granáta do delovej. Ak tolerancia medzi kalibrom strely a kalibrom hlavne bola veľká použilo 

sa tesnenie (obalenie strely do konope alebo ľanovej tkaniny). Pri  výstrele granátu na stenách 

vývrtu hlavne sa usadili  splodiny po zhorenej výmetnej náplne.  Ak neboli odstraňované po 

niekoľkých výstreloch ich hrúbka narástla. Ich odstránenie bolo veľmi problematické a to aj 

výterom hlavne mokrou štetkou. Nabitie takejto hlavne delostreleckým granátom bolo veľmi 

zdĺhavé a namáhavé. V takýchto prípadoch menší kaliber delostreleckých granátov umožnil ich 

zasunutie do vývrtu hlavne bez pracného natĺkania nabijákom. 

Trvalú deformáciu hlavne spôsoboval a delostrelecký granát s enormne veľkou 

hmotnosťou. Pri jeho výstrele došlo ku kritickému narastaniu tlaku plynov, a to skôr než došlo 

k jeho pohybu vo vývrte hlavne. Materiál hlavne nevydržal kritický tlak, čo viedlo k jeho trvalej 

deformácii.     

V archívnych materiáloch popisujúcich delostrelecké zbrane nabíjané ústim hlavne sa  

nachádzajú aj zmienky o skúmaní príčin ich trvalých deformácií. Sú uvádzané aj výstrely 

oválnych delostreleckých granátov, ktoré vo vypuklej časti oválu mali väčší priemer ako bol 

kaliber delovej hlavne. Pri prechode oválneho delostreleckého granátu hlavňou tento sa v nej 

pootočil a tým zablokoval svoj prechod k ústiu hlavne. Pri zablokovaní sa zvýšil tlak 

expanzívnych výmetných plynov, ktoré spôsobili trvalú deformáciu hlavne. Na zabránenie 

tohto nedostatku sa starostlivo meral kaliber delostreleckých granátov pred ich použitím. Na 

tento účel delostreleckým batériám boli pridelené mierky kalibrov delostreleckých granátov.  
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XII.  ORGANIZÁCIA   DELOSTRELECTVA 

 

Výroba diel a ich taktika využitia v bojových konfliktoch vyžadovala od subjektov 

vykonávajúcich tieto činnosti pomerne rozsiahly súhrn vedomostí a schopností. Výrobcovia 

diel museli dokonale poznať nielen technologický postup pri ich výrobe ale aj možnosti ich 

účelného využitia v bojoch. Vedomosti pre výrobu diel získavali v praxi ako aj výmenou 

skúseností medzi sebou. Osobne sa zúčastňovali bojových konfliktoch a počas nich vykonávali 

streľbu z vlastných zbraní a to podľa uzavretej zmluvy s veliteľmi vojenských jednotiek. Týmto 

zobrali na seba povinnosť; udržovať delostrelecké zbrane v streľby schopnom stave a podľa 

pokynov veliteľov streľbou ničiť objekty protivníka. Velitelia, ktorí vo svojich jednotkách mali 

pridelené delostrelecké zbrane museli dokonale poznať ich možnosti využitia pri ničení síl a 

prostriedkov protivníka. Museli ich zavčasu premiestniť na bojisko a na ňom nájsť miesto ich 

najúčelnejšieho  umiestnenia. Podľa vyvíjajúcej sa bojovej situácie museli ich vhodne a rýchlo 

premiestňovať. Tiež museli dbať na prísun munície bez ktorej by delostrelecké zbrane neboli 

účinné. Pred bojovým konfliktom vojenským drilom učili posádky diel rýchlo a cieľavedome 

vykonávať všetky úkony delostreleckej streľby.    

Delostrelecké zbrane si postupne získavali rešpekt u peších ako aj jazdeckých jednotiek. 

Presnou streľbou dokázali oslabiť jednotky protivníka a tým pripraviť lepšie bojové pozície 

vlastným jednotkám. O ich konkrétnom využití rozhodovali velitelia jednotiek. Skúsení 

velitelia dokázali ich nasadiť do miest kde protivník začínal dosahovať bojové úspechy. V 

mnohých prípadoch dokázali nie len útočiaceho protivníka zastaviť, oslabiť ho,  ale aj do jeho 

radov vniesť dezorganizáciu a zmätok. Cieľavedome vedená delostrelecká paľba dokázala 

urýchliť porážku aj silného protivníka. Učili ich aj odvrátiť útoky peších ale aj jazdeckých 

jednotiek protivníka. 

Rýchlejšie zavádzanie delostreleckých zbraní do bojových konfliktov často narážalo na 

nepochopenie najmä starších veliteľov uprednostňujúcich silu peších a najmä jazdeckých 

jednotiek. Tiež vznikali argumenty poukazujúce na veľmi vysoké náklady na zaobstaranie a 

udržovanie delostreleckých zbraní v bojaschopnom stave, platenie  žoldnierov ktorí ich 

obsluhovali a hradenie výdavkov  na ich prepravu. Rýchlosť presunov vojenských jednotiek 

častokrát zdržiavali presuny delostreleckých zbraní, a to najmä ak boli prepravované po zlých 
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cestách. Takéto  argumenty však sa rýchlo stratili opodstatnenie, a to potom ako sa odporcovia 

delostreleckých zbraní presvedčili o ich podiele na víťazstvách v bojových konfliktoch.    

Delostrelecké zbrane začali nachádzať uplatnenie aj v bojových konfliktoch do ktorých 

sa dostávalo Uhorsko.  Nebolo to však také rýchle ako tomu bolo u iných armád. Dôkaz o tom 

podáva bitka uhorskej armády u  Moháča s tureckými vojskami.  Turci  do boja nasadili 

niekoľko násobne vyššiu delostreleckú  výzbroj akú  malo uhorské vojsko. S ňou v priebehu 

krátkej doby zmasakrovali svojich odporcov. 

 Do roku 1526 v Habsburskej monarchii dela boli vo vlastníctve súkromných majiteľov 

– delolejárov, miest, šľachticov, majiteľov vojenských jednotiek a panovníka. 

Zaobstaranie diel po prehratej bitke s Turkami pri Moháči v roku 1526 pre organizujúce 

sa vojsko panovníka Habsburskej monarchie bolo veľmi drahou záležitosťou. Cena jedného 

dela sa pohybovala v rozsahu 30 až 40 kusov rožného dobytka. Väčšie mestá s dobrou 

finančnou situáciou si zaobstarávali delostrelecké zbrane kúpou od ich výrobcov. Na ich 

obsluhu udržiavali aj platené posádky diel. Dokladom toho sú historické dokumenty 

podávajúce dôkazy o objednávkach na výrobu diel ako aj o vyplatených cenách za ich kúpu.  

Delá patrili k zbraniam, ktoré mali pomáhať pri obrane miest proti votrelcom. Existujú 

aj dôkazy o ich zapožičiavaní panovníkovi ale aj veliteľom jednotiek,  bojujúcich v lokálnych 

bojových konfliktoch. Mnohé dôkazy poskytujú zápisy v ktorých sa uvedené prípady odobratia 

delostreleckých zbraní mestám povstaleckými vojskami počas stavovských povstaní a to bez 

akejkoľvek náhrady. 

Zbrojnice v ktorých sa nachádzali chladné zbrane, ručné palné zbrane, delostrelecké 

palné zbrane a k ním čierny strelný prach a delostrelecké granáty boli v každom väčšom meste. 

O ich  udržiavanie v dobrom stave sa mal starať personál zbrojnice. Niekedy táto povinnosť 

bola uložená mestskej posádke, ktorú si mesto najalo. Zbrojnice zabezpečovali aj dopĺňanie 

výzbroje a jej opravu. Historické dokumenty poskytujú dôkazy o tom, že v roku 1552 poskytli 

mestá Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Levoča, Bardejov a Košice delá zo svojich zbrojníc 

habsburgským vojskám na protitureckú obranu.   

Bohatá šľachta si zaobstarávala delostrelecké zbrane a to či už od výrobcov alebo od 

veliteľov jednotiek, ktorí ich získali ako korisť v bojových konfliktoch. Z histórie sú známe 

prípady požičania delostreleckých zbraní za úplatu vodcom stavovských povstaní, ktoré boli 

použité proti vojenským jednotkám panovníka, ale aj dôkazy o ich poskytnutí panovníkovi na 

odvrátenie vojenských útokov povstaleckých vojsk.   
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K osobitnej skupine delostreleckých zbraní patrili zbrane vo vlastníctve majiteľov 

vojenských jednotiek, ktorí  poskytovali vojenskú pomoc panovníkovi za odmenu najčastejšie 

ako predmet svojho podnikania. Velitelia ich získavali kúpou, zapožičaním ale aj válečnou 

korisťou po porážke protivníka.   

Potom ako sa začali vytvárať vojenské  jednotky patriace panovníkovi súčasne vznikal 

štátny erár vojenskej výzbroje a výstroje. Jeho súčasťou bola aj delostrelecká výzbroj. Postupne 

sa začal vytvárať systém zbrojníc zbraní podliehajúci moci panovníka. 

V Habsburskej monarchii cisár Maximilian I. (1459-1519) vynaložil veľké úsilie na 

vybudovanie pravidelných  delostreleckých jednotiek a na ich vyzbrojenie. Niektorí historici 

ho pokladajú za zakladateľa rakúskeho delostrelectva. Jeho snahou bolo ujednotiť delostreleckú 

výzbroj a zabezpečiť kvalitnú výrobu diel pre delostrelecké jednotky. Založil v celej monarchii 

zbrojnice (Zeughäuser), ktorých úlohou bolo zabezpečovať kvalitné zbrane pre armádu a starať 

sa o ich bojaschopnosť. Okrem toho zbrojnice vykonávali aj školenia delostrelcov a to počnúc 

od posádok diel až po veliteľov formujúcich sa delostreleckých jednotiek. Počas jeho panovania 

sa delostrelecké zbrane rozdeľovali do dvoch skupín: poľné delostrelecké zbrane na podporu 

pechoty a jazdectva  a obliehacie delostrelecké zbrane na búranie pevností a opevnení 

protivníka. 

V Habsburskej monarchii v prvej polovici 16. storočia v organizačnej štruktúre 

delostrelectva bol vytvorený štáb. Jeho úlohou bolo zabezpečenie velenia delostreleckým 

jednotkám, vykonávanie dozoru pri výcviku a udržiavanie bojaschopnosti. V prípadoch 

vojnových konfliktov zaraďoval štáb delostrelecké jednotky k jednotlivým veliteľom. Štábu 

velil vrchný poľný zbrojmajster (Ober-Fedzeugmeister). Do neho patril poručík (Leutnant), 

zbrojmajster (Zeugmeister), zbrojár (Zeugwarte), kaplán, delostrelecký pisár a profús. Do štábu 

patrilo 108 diel, 71 delostreleckých majstrov (Büchsenmeister), 104 nabíjačov 

(Schlangenschützen), 400 pomocníkov (Handlanger) a 180 remeselníkov (Profesionistern). 

V roku 1547 vydal cisár nariadenie podľa ktorého sa mali zrušiť mestské zbrojnice a 

zbrane mali prejsť od doterajších majiteľov do štátnej moci. Dôvodom jeho vydania bola 

neustále pokračujúca expanzia v okupácii území tureckými vojskami. Sústredením 

delostreleckých zbraní pod moc cisára sa sledovalo ich účinnejšie využitie v bojoch s tureckou 

armádou. Toto nariadenie bolo len čiastočne splnené. Mestá aj šľachtici  naďalej udržiavali 

delostrelecké zbrane vo svojom vlastníctve. 
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Trvanie tridsaťročnej vojny (1618 – 1648) podnietilo panovníkov k prijatiu opatrení na 

vykonanie dokonalejšej organizácie delostrelectva, aby bolo schopné nielen odvrátiť útoky 

protivníkov ale aj prispieť k víťazstvu. Prvým dôležitým opatrením bolo zaradenie 

delostreleckých jednotiek spolu s ich výzbrojou do právomoci panovníka. Veľký význam pre 

bojaschopnosť delostreleckých jednotiek bolo vytváranie stálych delostreleckých útvarov, v 

ktorých dôležité funkcie zastávali odborníci. Vo vytváraných delostreleckých útvaroch začala 

postupne narastať odbornosť obsluhy a zvyšovala sa aj kvalita vyrábaných diel, ktorú 

dozorovali štátni úradníci. Došlo k zavedeniu výroby hlavní s hlavňovými čapmi, u ktorých 

bolo možné jednoduchšie a rýchlejšie nastaviť námer. V tomto období došlo k rozdeleniu 

delostrelectva na ľahké, poľné a obliehacie delostrelectvo. 

V druhej polovici 17. storočia  ľahké delostrelectvo v Habsburskej monarchii bolo u 

každého pešieho pluku. Tvorila ho batéria o cca 150 vojakov a 12 diel (cal. 70 – 80 mm, tzv. 

plukovné delá). Okrem toho bolo k nemu pridelených 68 vozov na prepravu munície a 576 

koní. K jednému delu patrilo 100 delostreleckých granátov. Takáto organizácia delostrelectva u 

pluku zotrvala až do roku 1772. 

Poľné delostrelectvo patrilo pod velenie veliteľov vyšších jednotiek monarchie. O 

konkrétnom pridelení delostreleckých jednotiek jednotlivým veliteľom rozhodoval štáb 

poľného delostrelectva. Velil mu poľný zbrojmajster. K nemu patril aj poľný delostrelecký 

zbrojný úrad, mínerský zbor a vozotajstvo. 



264 
 

248. Posádka dela poľného delostrelectva. 

 

Obliehacie delostrelectvo bolo vo výlučnej právomoci najvyšších predstaviteľov 

monarchie. Do jeho výzbroje patrili delá najväčších kalibrov. V prípadoch použitia uvedených 

diel vo vojnových konfliktoch sa na ich obsluhu najímali odborníci z praxe. 

V druhej polovici 18. storočia boli vytvorené samostatné delostrelecké zbory, ktoré 

patrili pod štáb delostrelectva. Štábu velil veliteľ delostrelectva. Podliehali mu 3 delostrelecké 

brigády. Každá brigáda mala 8 rôt. V rote bolo zaradených 91 vojakov a 75 delostreleckých 

špecialistov. Okrem toho do zboru bol zaradený aj jeden delostrelecký pluk ktorý mal tri 

prápory. V jednom prápore bolo osem rôt (v rote bolo 116 vojakov). Do delostreleckého zboru 

bola začlenená aj minérska rota obsahujúca 120 vojakov. V roku 1763 vznikla minérska brigáda 

s dvoma minérskymi rotami. 

Po tridsaťročnej vojne pomenovanie diel bolo veľmi rôznorodé, avšak v praxi 

prevládalo ich delenie podľa dĺžky hlavne a podľa veľkosti kalibru. Podľa dĺžky hlavne to boli 

kartuny (dĺžka hlavne do  cca 27 jej kalibrov) a kolubriny (dĺžka hlavne viac ako 27 kalibrov). 

K peším plukom ako aj k poľnému delostrelectvu boli zaraďované kartuny. K obliehaciemu 

delostrelectvu boli zaraďované kolubriny s kalibrami od 120 do 160 mm. 
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Do organizácie delostrelectva v Habsburskej monarchii významne zasiahol knieža F. J. 

Kinský. Od delostrelectva oddelil vozotajstvo a vytvoril z neho osobitnú zložku armády. Z 

delostreleckých útvarov vytvoril zväzky, ktoré sa členili na brigády. V organizačnej štruktúre 

delostrelectva sa nachádzali aj samostatné delostrelecké pluky. Najnižšou organizačnou 

taktickou jednotkou bola delostrelecká rota, ktorá neskoršie dostala pomenovanie batéria. 

Ukázalo sa, že takáto štruktúra delostreleckého vojska je vhodná pre mierové účely. Vo 

vojnových konfliktoch je však neprehľadná. Neposkytuje veliteľom vojenských jednotiek na 

úrovni zborov operatívne nasadzovanie menších delostreleckých jednotiek do rýchlo meniacich 

sa bojových situácií. 

 

 

249. Poľné delo zaraďované do výzbroja delostreleckých jednotiek v 18. storočí. 

 

Na začiatku 19. storočia v Habsburskej monarchii bolo delostrelectvo organizované v 

troch relatívne samostatných organizačných útvaroch. K prvej organizačnej štruktúre patrilo 

včlenenie do každej pešej brigády po jednej delostreleckej batérie (brigádne batérie) 

vyzbrojenej delami kalibru cca 90 mm. Taktiež jedna batéria bola včlenená do jazdeckej 

brigády. Veliteľ batérie bol podriadený veliteľovi brigády. K druhej organizačnej zložke patrilo 

zborové delostrelectvo. Do každého zboru boli zaradené  dve delostrelecké batérie.  V každej 

batérii bolo 6 diel s kalibrom 120 mm. Okrem toho sa tu nachádzala jedna jazdecká batéria so 

šiestimi delami. Jej úlohou bolo rýchlo sa presunúť podľa rozkazov veliteľa do miest ktoré 

vyžadovala bojová situácia a tam delostreleckou paľbou pomáhať v postupe peším a jazdeckým 

jednotkám. V roku 1848 bola do zboru zaradená raketová batéria so šiestimi raketami. Treťou 
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organizačnou zložkou bola armádna delostrelecká záloha. V nej sa nachádzali  dela s kalibrami 

cca 150 mm a mažiare. 

Revolučné udalosti v roku 1848 poukazovali na nedostatočnú štruktúru delostrelectva a 

na nedostatočný počet diel. Pri spočítaní bojaschopných diel ich počet v habsburskej armáde 

nepresahoval 160. To viedlo jej delostreleckého riaditeľa poľného maršala Augustina k 

zavedeniu zmien. V roku 1850 sa vytvorili delostrelecké pluky. V pluku sa nachádzalo až 24 

delostreleckých batérií, v každej batérii bolo zaradených cca 200 vojakov. Do ich výzbroje 

patrili dela  cal. 90 až 120 mm. Počas vojny pluk vytváral nové delostrelecké batérie pre zbory. 

V roku 1854 v Habsburskej monarchii dochádza k ďalším zmenám v organizácii   

delostrelectva. Vzniklo 12 poľných delostreleckých plukov, jeden raketový delostrelecký pluk 

a jeden pobrežný delostrelecký pluk. Voľné delostrelecké pluky boli pridelené zborom. V 

poľnom delostreleckom pluku bolo začlenených 8 batérií s delami  cal. 90 mm, 4 batérie s 

delami 120 mm a 3 batérie pevnostného delostrelectva. V prípade vojny do pluku bola 

začlenená aj batéria dlhých húfnic.   

              A                         B                            C                                D                       E 

 

250. Delostrelci:  A. Delostrelec rakúskej armády z polovice 18. storočia. B. Delostrelec 

nemeckej armády z roku 1810. C. Delostrelec rakúskej armády  v roku 1805. D. Delotrelec 

rakúskej armády v polovici 19. storočia. E. Rakúsky dôstojník delostrelectva z roku 1866. 
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 Delostrelecké jednotky v Habsburskej monarchii v polovici 19. str. boli vyzbrojené 

poľnými delami a húfnicami, ktoré vo výzbroji boli takmer sto rokov. Boli to delá  s kalibrami 

od 90 – 120 mm. K zmenám došlo len pri zaradení konských poťahov priamo do 

delostreleckých jednotiek, ktoré doposiaľ boli zaradené k vozotajstvu. Do delostrelectva sa 

zaviedli šrapnelové delostrelecké granáty. S takouto delostreleckou výzbrojou v roku 1859 išla 

habsburská armáda do vojny v Taliansku. Skončila pre ňu katastrofálne. V bitke u Solferína 

padlo viac ako 17 % z jej početného stavu. K porážke prispeli francúzske moderné delá s 

drážkovanou hlavňou, z ktorých francúzski delostrelci dokázali presne a rýchlo strieľať. 

V habsburskej armáde došlo k zavedeniu modernejších diel s drážkovanou hlavňou až 

v roku 1863. Boli to poľné delá M 1863 FML od zbrojovky Arsenal Wien baron Wolfsbergu. 

Do nich sa nabíjali delostrelecké granáty ústim hlavne, ktoré na povrchu mali klinové drážky. 

Tieto po zasunutí do hlavne, dosadali na jej drážky.   Dela na lafete mali uložené sedlo s 

operadlom, ktoré bolo  možné pri zamerovaní dela sklopiť. Námer sa nastavoval kľukou 

umiestnenou na boku lafety. Počas prepravy dela zadná časť lafety bola spojená s kolesňou. Na 

nej bola umiestnená debna so strelivom, ktorá súčasne slúžila ako sedadlo pre troch 

delostrelcov.      

251. Poľné delo M 1863 FML Lenka. 

 

Prehratá vojna s Pruskom v roku 1866 znova poukázala na nedostatky nielen vo výzbroji 

pechotných zbraní ale aj delostrelectva v Habsburskej monarchii. Došlo k jeho reorganizácii. 

Bol zvýšený počet batérií začlenených do plukov, odlúčilo sa poľné delostrelectvo od 
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pevnostného delostrelectva, raketové zbrane a snimi aj jednotky ich obsluhujúce boli zrušené, 

pretože sa ukázali ako málo účinné a nepresné pri zasiahnutí cieľov. Došlo aj zavedeniu 

jednotnej delostreleckej výzbroje. Po vykonanej reorganizácii v habsburskej armáde bolo 12 

poľných delostreleckých plukov a  12 pevnostných delostreleckých práporov. Takéto 

organizačné členenie, až na menšie zmeny, v delostreleckých útvarov zotrvalo až do príchodu 

diel nabíjaných zozadu jednotnými ako aj delenými delostreleckými granátmi.    

 Na konci 19. storočia dochádza k zavedeniu nových výmetných náplní, ktoré rýchlo 

nahradzujú čierny strelný prach. Dostali pomenovanie bezdýmneprachy, hoci odborníci im 

takúto vlastnosť nepripisujú, pretože pri výstrele vzniká dym hoci v menšom množstve ako pri 

použití výmetnej náplne čierneho strelného prachu. Tieto prachy v odbornej terminológii dostali 

pomenovanie jednozložkové alebo dvojzložkové prachy. Jednozložkové prachy boli 

nitrocelulózové a dvojzložkové nitroglycerínové. Vyrábali sa  nitráciou celulózy – pôsobením 

nitračnej zmesi  (zmes kyseliny dusičnej a sírovej). Vyrobená nitrocelulóza sa napúšťala 

želatinujúcou látkou - plastifikátorom (eteralkohol, nitroglycerínom). Do takto želatinovej 

zmesi sa pridávali sa ešte niektoré látky napr. stabilizátory. V takomto stave sa tvarovala do 

guľôčok, doštičiek, trubičiek atď.  a potom strelný prach „dozrielaval“, pokiaľ sa z neho 

nevyparili tekuté látky. Vynájdenie bezdýmneho prachu nebolo jednoduchou záležitosťou. Pri 

jeho začiatkoch výroby došlo k výbuchom viacerých tovární s veľkými stratami ľudských 

životoch.    

U delostreleckej munície nabíjanej zozadu do hlavne jednotnými alebo delenými 

delostreleckými granátmi sa čierny strelný prach ako výmetná náplň už nepoužíval. Bol 

nahradený bezdymnými prachmi. Tým skončila jedna z etáp vývoja delostreleckých zbraní 

nabíjaných čiernym strelným prachom. K úplnému zániku však jeho používania nedošlo. 

Používal sa aj ďalej ako výmetná náplň  signálneho  streliva. Našiel využitie aj u 

delostreleckých granátov s časovým zapaľovačom. U nich vzniknutý počiatočný impulz zápalu 

horením počas určeného času preniesol do traskaviny ktorú inicioval. Iniciovaná traskavina 

vytvorila počiatočný impulz pre výbuch výbušniny uloženej v tele delostreleckého granáta. 

Čierny strelný prach sa aj naďalej používal pri výrobe ženijných časových roznecovačov na 

vytvoreniu impulzu pre výbuch ženijnej munície.   
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XIII. ODBORNÁ  PRÍPRAVA  DELOSTRELCOV 

 

Obsluhovanie  delostreleckých zbraní a to počnúc udržiavaním ich v bojaschopnom 

stave až po ich praktické využitie na bojisku velitelia armád vždy považovali za náročnú 

činnosť, ktorú mohli vykonávať len vojaci s veľmi dobrými teoretickým vedomosťami a najmä 

s praktickými skúsenosťami. 

K prvým odborníkom obsluhujúci delostrelecké zbrane priamo na bojisku patrili ich 

výrobcovia4.  Velitelia jednotiek a vojaci na ich pomenovanie najčastejšie používali slová 

“delostreleckí majstri“. Mnohí výrobcovia delostreleckých zbraní mali ich vo vlastníctve aj  

niekoľkých rokov a s nimi aj podnikali. To im prinášalo zisk. Uzatvárali zmluvy s veliteľmi 

vojsk o ich využití vo vojnových konfliktoch, ktorých sa priamo aj zúčastňovali. V takýchto 

zmluvách boli uvedené nielen vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní 

delostreleckých zbraní ale aj výška ich peňažnej poprípade inej odmeny. Vyplatenie odmeny 

spravidla bolo rozdelené do dvoch častí a to na časť, ktorá sa vyplatí pred bitkou a časť ktorá 

sa vyplatí po jej skončení. Po prehratej bitke delostreleckí majstri, ak si zachránili život, museli 

počítať so stratou vlastníctva k delostreleckým zbraniam, pretože víťaz ich považoval za 

významnú vojnovú korisť, ktorá mala pre neho význam nielen v tom, že ich mohol využiť v 

nastávajúcich bojových konfliktoch ale aj ich výhodne predať ďalším záujemcom. 

Majiteľom delostreleckých zbraní velitelia poskytovali na vykonávanie pomocných 

úkonov svojich vojakov.  Boli to úkony týkajúce sa presunu dela na bojisko, príprava 

komponentov výstrelu a ošetrovanie dela počas streľby ako aj po jej ukončení. Výber 

delostreleckého granátu, určenie hmotnosti výmetnej náplne pre jeho výstrel a namierenie dela 

na cieľ vykonávali delostreleckí majstri osobne.   

Velitelia bojujúcich armád počítali s tým, že najatí delostreleckí majstri sú na používanie 

delostreleckých zbraní veľmi dobre odborne pripravení a na víťazstve vo vojne majú záujem. 

Pred ich bezprostredným zaradením do boja prebiehali vzájomné konzultácie medzi 

delostreleckými majstrami a veliteľmi jednotiek, ako najlepšie ich využiť a dosiahnuť porážku 

protivníka. Mnohokrát sa to neobišlo bez konfliktov. 

                                                           
4Mnohí vojenskí historici sa prikláňajú k tomu, že k prvému použitiu diel, obsluhovaných ich 

výrobcami došlo 26. augusta 1346 v bitke  pri Kreščaku angličanmi pod velením Edwarda  

III.   
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Využívanie delostreleckých zbraní vo vlastníctve ich výrobcov narážalo v praxi na 

mnohé problémy. Nie vždy bola u nich ochota uzavrieť zmluvu o ich priamej účasti v bojovom  

konflikte a to najmä vtedy, ak  nádej na víťazstvo bola malá. Ak aj zmluva bola uzavretá 

delostreleckí majstri v priebehu boja nie vždy boli ochotní úplne sa podriadiť veliteľom 

jednotiek. To viedlo veliteľov armád k uzatváraniu zmlúv s vlastníkmi delostreleckých zbraní 

nie o ich priamej účasti vo vojne ale len o ich zapožičaní na určitú dobu. Aby zapožičané 

delostrelecké zbrane mohli byť vo vojnovom konflikte účelne využité museli byť obsluhované  

vopred špeciálne pripravenými vojakmi. Tých si museli velitelia pripraviť. Na ich príprave sa 

najviac podieľali výrobcovia delostreleckých zbraní. Vlastník delostreleckej zbrane už pri ich 

zapožičaní poprípade predaji sa zaviazal naučiť obsluhu všetkým potrebným úkonom, vrátane 

ich ošetrovania. To je začiatok obdobia vzniku a postupne sa vyvýjajúcich špeciálnych 

jednotiek – delostrelcov. 

K základným predpokladom dosiahnutia úspechu delostreleckými zbraňami v bojovom 

konflikte patrila dobre pripravená obsluha dela. Do delostreleckých jednotiek boli vyberaní 

vojaci, ktorí vo vojnách dosiahli úspechy. Boli telesne zdatní, spoľahliví s dobrými odbornými 

vedomosťami najmä v oblasti spracovania kovov, dreva, poprípade iných surovín z ktorých sa 

vyrábala vojenská výstroj. Museli vedieť čítať a písať a dobre ovládať reč ktorá sa používala 

pri velení vojenským útvarom. Dostávali aj vyšší žold a pri porovnaní s pešiakmi sa považovali 

za elitu armády. 

 S postupným prechádzaním delostreleckých zbraní z vlastníctva ich výrobcov do 

vlastníctva štátu, tento ich začal prideľoval novovznikajúcim delostreleckým útvarom. V nich 

sa vykonávala odborná príprava budúcich delostrelcov na obsluhu delostreleckých zbraní. 

Odbornú prípravu vykonávali dôstojníci, ktorí predtým absolvovali školenia o delostreleckých 

zbraniach a spôsoboch ich používania v bojových konfliktoch.  Na príprave dôstojníkov pre 

službu v delostrelectve sa podieľali významní odborníci a to nielen z praktickej výroby 

delostreleckých zbraní ale aj z teoretickej oblasti najmä výpočtov prvkov dráhy vystrelených 

delostreleckých granátov s aplikáciou na nastaveniu  námeru, odmeru delostreleckej zbrane a 

určenia komponentov výstrelu. 

 Pre potreby odborného školenia veliteľov delostreleckých útvarov začali vznikať 

písomne spracované diela odborníkmi a to už koncom 15. storočia. Ich autori boli väčšinou 

konštruktéri a súčasne aj výrobcovia zbraní. Štúdiom týchto prác čitateľ môže zistiť rozsah 

ponúkaných vedomosti ale aj úroveň vtedajších technických prostriedkov a technológiu výroby 

delostreleckých zbraní. Počet literárnych diel o delostreleckých zbraniach a o spôsoboch 
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vedenia boja s nimi postupne narastal. Niektorí ich autori sa viac a iní menej zaslúžili o využitie 

vedeckých poznatkov z fyziky a chémie pri ich aplikovaní do modernizujúceho sa 

delostrelectva. Vznikli diela, ktoré aj dnes vzbudzujú pozornosť záujemcov o delostrelecké 

zbrane a streľbu z nich. Treba však spomenúť aspoň niektorých, ktorí priniesli cenné poznatky 

do delostrelectva a prispeli k zdokonaleniu jeho úrovne.   

 Autori delostreleckých kníh a príručiek                                                                          

 Mnohí historici sa prikláňajú k tomu, že k najvýznamnejším prvým dielam v oblasti 

delostreleckých zbraní v 16. storočí patrí dielo talianskeho odborníka v spracovaní kovov 

menom  Vannoccio Biringuccio s názvom De la Pirotechnia, ktoré vyšlo po jeho smrti v roku 

1540. V tedy v európskych štátoch vzbudilo veľký ohlas. 

 

  

252. Titulná strana knihy Vannoccio Biringuccio De la Pirotechnia z roku 1540. 

 

 Jeho autor veľkú časť v ňom venoval nielen popisu vtedy vyrábaných delostreleckých 

zbraní, ale uviedol aj nové ním vytvorené systémy (napr. nabíjanie delostreleckých zbraní 
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zadnou časťou hlavne s dômyselením jej uzavretím), ktoré začali konštruktéri zbraní zavádzať 

do praxe až po niekoľkých desiatkach rokov. 

 

253. Zobrazené delostrelecké zbrane v publikácii De la Pyrotechnia od Vannoccio Biringuccio. 

Robins, B.: Principles of Gunnery, Vydané v Lodýne v roku 1742. 

 

 

  K významným prácam, ktoré obohatili  poznatky o vojenskej problematike patrilo dielo 

vytvorené  nemeckým odborníkom   Georg Andreas Blöckler (1617-1687) pod názvom: 

Schola militaris moderna  (Moderná škola vojenskej vedy). Jeho prvé vydanie vyšlo vo 

Frankfurte v roku 1665. V ňom detailne popisuje nielen organizáciu jednotlivých vojenských 

jednotiek a ich výzbroj ale aj ich využitie v bojových konfliktoch. Mimoriadnu pozornosť 

venoval aj delostreleckým zbraniam a munícii do nich. Dokonale popísal fortifikačné stavby a 

spôsoby ich konštruovania. Presadzoval vzdelanie dôstojníkov v oblasti matematiky, 

mechaniky, delostrelectva a zbraní. Jeho dielo patrilo k základným učebniciam využívajúcim 

sa v Európe pri vzdelávaní vojenských odborníkov. 
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254. Titulná strana knihy: Schola militaris moderna z roku 1665, autor  Georg Andreas 

Blöckler. 

 

 Za zakladateľa modernej balistiky je považovaný angličan Benjamin Robins (1707-

1751). Jeho zásluhou vzniklo balistické kyvadlo, ktorým určoval rýchlosť vystrelených striel 

ale aj ich dopadovú energiu. Veľkú pozornosť venoval skúmaniu balistickej krivky, kde určil 

determinanty ovplyvňujúce jej tvar. Svoje teoretické výpočty praktickou streľbou potvrdil. 

Výsledky svojej práce uviedol v knihe New principles of gunnery, vydanej v roku 1742. Medzi 

odborníkmi vyvolala veľký záujem a bola preložená aj do nemčiny. Slúžila ako odborná 

literatúra pre prípravu odborníkov v delostrelectve. 
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 255. Titulná strana knihy autora Benjamin Robins: New  principles of gunnery. 

 

 K významným dielam zaoberajúcimi sa delostreleckými zbraňami patrí aj dielo 

pochádzajúce od  odborníka v delostrelectve pod menom Chistoph von Friedrichs Geissler s 

názvom Curieuse und vollksommene Artillerie, vydané v Drážďanoch v roku 1718. O jeho 

dielo bol veľký záujem a preto bolo preložené do anglického jazyka. Využívalo sa nielen v 

Nemecku a Anglii ale aj v Amerike pri budovaní vojenského školstva. 

256. Titulná stránka knihy Curieuse und vollksommene Artillerie, autor: Christoph von 

Friedrich Geissler. 
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 Na kráľovskej vojenskej akadémii vo Woolwichu pôsobil profesor John Müller, ktorý 

vyučoval ženijné zabezpečenie vojsk vo vojnových konfliktoch. Okrem toho pozornosť 

venoval aj delostreleckým zbraniam a ich praktickej streľbe. O nich vydal knihu Treatise of 

artillery v roku 1779, ktorá neskoršie bola preložená do nemčiny. 

257. Titulná strana knihy J. Müllera: Treatise of artillery z roku 1779. 

 Príprave a výchove delostrelcov sa začalo intenzívnejšie venovať aj v novo vznikajúcich 

vojenských útvaroch v Habsburgskej monarchii a to najmä po víťazstve nad Turkami pri Viedni 

v roku 1683. Vtedy velitelia víťazných armád si uvedomovali význam delostreleckých zbraní 

pri ničení síl protivníka, ktorý ešte nebol porazený. Nielen, že delostrelecké zbrane sa 

zhromažďovali a opravovali, ale vytvárali sa aj samostatné delostrelecké jednotky, u ktorých  

sa začalo s výcvikom s delostreleckými zbraňami. Tieto jednotky spolu s ostatnými druhmi 

vojsk boli nasadzované do bojov s Turkami na terajšom území Slovenska a to  pri Nových 

Zámkoch, Komárne a Štúrove.   

  Výcvik delostreleckých jednotiek spočíval na veliteľov, ktorí mali vo svojich útvaroch 

pridelené delostrelecké zbrane. Spravidla ho viedli skúsení velitelia ale aj vojaci, ktorí sa s 

úspechom zúčastnili bojov s Turkami a tiež pri potláčaní stavovských povstaní namierených 

proti Habsburskej monarchii. Centrálne organizovaná príprava delostreleckých dôstojníkov a 

mužstva zaradeného k delostreleckým zbraniam zatiaľ nebola na potrebnej úrovni, hoci mnohí 

významní velitelia vojenských jednotiek na tento nedostatok upozorňovali. 

 V roku 1752 počas panovania Márie Terézie bola založená vojenská akadémia vo 

Viedenskom Novom Meste. Pripravovala vysokovzdelaných dôstojníkov pre Habsburskú 
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monarchiu a to pre všetky druhy vojsk. Mária Terézia zverila svojmu synovi Jozef II. dozor nad 

armádou. Ten v roku 1778 sa zaslúžil o zriadenie vyššej delostreleckej školy, na ktorej študovali 

budúci velitelia batérií a plukov. Počas krátkej doby uskutočnil v armáde niekoľko zmien, ktoré 

mali zvýšiť jej bojaschopnosť. Predovšetkým to bolo zvýšenie odbornej úrovne veliteľov 

vojenských jednotiek a výber uchádzačov na veliteľské funkcie. Za tým účelom veľkú 

pozornosť venoval výberu uchádzačov pre štúdium na vojenských školách. Predovšetkým sa 

orientoval na schopných mladých ľudí, a to bez rozdielu ich spoločenského postavenia, od 

ktorých sa dalo očakávať, že po ukončení štúdia budú dobrými veliteľmi. Dbal na to, aby na 

vojenských školách mohli učiť len vynikajúci odborníci z výroby vojenských zbraní a velitelia 

s dosiahnutými veľmi dobrými výsledkami v boji. Týmto prelomil tradíciu, podľa ktorej na 

vojenských školách mohli doposiaľ študovať len synovia šľachticov a vysokopostavených 

úradníkov monarchie. 

 V období vlády Márie Terézie bol považovaný za najväčšieho odborníka v oblasti 

delostreleckých zbraní ako aj v budovaní pevností odolných proti ich účinkom  francúzsky 

delostrelecký odborník inžinier Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. V roku 1757 bol 

pozvaný do Rakúska. Krátko po príchode založil prvý ženijný útvar a začal budovať pevnosti 

proti predpokladaným útokom protivníka.  Venoval sa aj organizovaniu delostreleckých 

jednotiek v habsburskej armáde a ich vyzbrojovaniu delostreleckými zbraňami. Má zásluhy na 

tom, že z výzbroje boli odstránené rôzne druhy často nefunkčných delostreleckých zbraní a 

nahradené modernejšími len určitých kalibrov. Predniesol veľa prednášok pred vyššími 

dôstojníkmi armády v oblasti využívania delostreleckých zbraní v bojových konfliktoch. Za 

jeho zásluhy obdržal od Márie Terézie vysoké štátne vyznamenania a dôstojnícku hodnosť. V 

roku 1762 sa vrátil späť do Francúzska aj napriek tomu, že mu boli prisľúbené lákavé ponuky 

s veľmi dobrým ocenením jeho zásluh. 

 V roku 1786 za panovania Jozefa II. v Habsburskej monarchii bol zriadený 

bombardérsky zbor (Bombardierkorps). Jeho úlohou bolo zabezpečiť výcvik pre obsluhujúci 

personál delostreleckých zbraní zaradených do habsburskej armády vrátane veliteľov 

delostrelectva. Toto školiace pracovisko malo veľmi dobrú úroveň. Prednášali v ňom významní 

odborníci z oblasti výroby delostreleckých zbraní a taktiež odborníci z ich používania v 

bojových konfliktoch. V roku 1851 bol nahradený delostreleckým streleckým  práporom 

(Artileriefüsilierbatallion), ktorý pokračoval v príprave dôstojníkov delostrelectva. V roku 1802 

bol rozšírený a premenovaný na 4 delostrelecký pluk. Povinnosť pripravovať dôstojnícke kádre 

pre delostrelectvo mu zostala. 
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 Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa Habsburská monarchia dostávala do rozporov 

z Francúzskom, v ktorom mal silné mocenské postavenie Napoleon. V bojových konfliktoch 

málokedy vojská Habsburskej monarchie s vojskami Napoleona dosiahli úspech. Francúzka 

armáda bola veľmi dobre pripravená do boja a vyzbrojená najmodernejšími zbraňami. 

Delostrelectvo bolo schopné v priebehu boja meniť rýchlo pozície a účinnou paľbou ničiť pešie 

a jazdecké jednotky protivníka. To delostrelecké jednotky Habsburskej armády nedokázali. 

Dôkaz o tom poskytla prehraná bitka pri Slavkove, kde sa vyznamenali delostrelecké jednotky 

Napoleona.   

 Po prehratej vojne s Francúzskom začali sa robiť analýzy neúspechu. Dospelo sa k 

záveru, že nebola dostatočne venovaná pozornosť výcviku vojenských jednotiek ako aj 

výzbroji, ktorá bola zastaralá. Boli navrhnuté mnohé opatrenia na zlepšenie situácie v armáde, 

avšak ich uskutočnenie narážalo na problémy nedostatkov finančných prostriedkov. Došlo síce 

k unifikácii delostreleckej výzbroje, ale jej dotiahnutie do konca sa zastavilo. 

 V bitke pri Solveríne v roku 1858  so spojeneckými vojskami francúzsko-sardínskej aliancie 

vedenej Napoleonom III. sa habsburská armáda a jej delostrelectvo nevyznamenali. Francúzi nastúpili 

do bitky s dobre postavenou pechotou, ktorú dokázalo počas celej bitky delostrelectvo podporovať. Tak 

tomu však nebolo u vojsk habsburskej monarchie. Nápoleón III. keď zistil, že jeho vojská sú blízko k 

úplnej porážke habsburskej armády, zastavil ďalší útok a tým zabránil ďalším stratám na životoch 

vojakov jeho protivníka. Znova vykonanou analýzou prehratej bitky sa zistili slabiny habsburskej 

armády aj napriek tomu sa z nej neodstránili. A tak vojna s Pruskom v roku 1866 opäť našla 

Habsburskú monarchiu v oblasti ozbrojených síl nie najlepšie pripravenú útoky protivníka 

odraziť. 

 Po prehratej bitke s Pruskom došlo k určitej modernizácii u pechotných ako aj 

delostreleckých zbraní. Avšak zbrane zaraďované do výzbroje rakúsko-uhorskej armády znova 

zaostávali za modernými armádami. Až v druhej polovici 18. storočia dochádza v rakúsko-

uhorskej armáde k postupnej výmene diel za delá nabíjané  zadnou časťou hlavne jednotnými 

ako aj delenými delostreleckými granátmi. Tomu sa prispôsobuje aj organizácia delostreleckých 

jednotiek. Zavedením diel nabíjaných zadnou časťou hlavne, ktoré na uzamknutie 

delostreleckého granáta v nábojovej komore využívajú záverové mechanizmy, začína ďalšie 

etapa vo vývoji v delostrelectva. 
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XIV.  VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  V  HISTÓRII 

DELOSTRELECTVA   

    
 

 V dejinách vojen a s nimi spojených ďalších udalostí do popredia záujmov sa dostali 

osobnosti, ktoré významným spôsobom sa prejavili v ozbrojených konfliktoch a to či už  

velitelia víťazných alebo porazených armád. V nich vystupujú aj osoby, ktoré priamo alebo 

nepriamo sa podieľali na úspechoch vo vojenských konfliktov. K ním  patrili konštruktéri a 

výrobcovia zbraní, stavitelia obranných postavení a ženijných stavieb počnúc cestami a mostmi 

a končiac  vyhotovovaním zátarasov. Do popredia sa dostali aj učitelia pripravujúcich veliteľov 

delostreleckých útvarov. Boli to aj osoby, ktoré či už finančnými alebo materiálnymi 

prostriedkami podporovali bojujúce strany. Vzhľadom k obsahovej náplni našej problematiky 

pozornosť bude zameraná na osoby ktoré sa podieľali na zdokonaľovaní delostrelectva v jeho 

dejinnom vývoji a to či už ako velitelia vojenských jednotiek využívajúcich delostrelectvo, 

alebo  konštruktéri delostreleckých zbraní a munície, ale aj ich výrobcovia a osoby preverujúce 

schopnosti použitia delostreleckých zbraní v bojových konfliktoch. Na začiatku pozornosť 

chceme venovať patrónke delostrelectva, v ktorej delostrelci videli svoju ochranu pred tým 

najhorším.     

 

A. Patrónka delostrelcov 

Za patrónku delostrelcov mnohí považujú Svätú Barboru. Kedy sa stala ich patrónkou 

nie je presne známe. Nie je však vymyslenou postavou ale skutočnou ženou narodenou  v 3. 

storočí v Nikomedii. Pochádzala zo zámožnej rodiny a jej otec Dioskuros  bol veľkým 

odporcom kresťanskej viery šíriacej sa vtedy v Európe za vlády Diokleciána. Barbora tajne 

prijala kresťanstvo, poľa ktorého chcela nielen žiť ale ho aj šíriť. Odmietla viacerých bohatých 

ženíchov, čo viedlo jej otca k skúmaniu takéhoto správania sa jeho dcéry. Keď zistil že je 

kresťanka  sám ju predviedol pred vtedajšie úrady moci, aby ju prinútil vzdať sa viery. Legenda 

uvádza, že keď sa to jej otcovi nepodarilo, sám ju sťal. Vtedy zasiahla božská moc, uderil blesk 

a otca zabil. A to je práve vysvetlením prečo Svätá Barbora bola prehlásená za svätú a neskoršie 

aj za patrónku delostrelcov. Úder blesku ukončujúci život vraha  za vzniku veľkého svetelného 
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a zvukového efektu sa prirovnal k výstrelu z dela, ktorým sa má zadosť urobiť spravodlivosti – 

zničiť život nespravodlivých a zle konajúcich ľudských bytostí. 

 

 

258. Svätá Barbora uctievaná ako patrónka delostrelcov. 

V ikonografii je Svätá Barbora zobrazovaná v dlhom odeve, s kalichom a hostiou, 

držiacou v jednej ruke pochodeň – symbol viery  a v druhej meč – symbol spravodlivosti. 

Uctievanie Svätej Barbory ako patrónky delostrelcov v Európe začína už koncom 14. storočia. 

Je to obdobie v ktorom  delostrelecké zbrane nachádzajú sa už v každej väčšej armáde.  

Najviac Svätá Barbora bola uctievaná vojakmi Habsburskej monarchie bojujúcich  proti 

tureckej moci nastupujúcej po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526.  Jej uctievanie narástlo 

po porážke tureckej armády pri obliehaní Viedne v roku 1683 a jej symbolické uctievanie trvá 

aj dnes. 

V dejinách ľudstva sa stretávame s mnohými spôsobmi zneužitia dobrých myšlienok a 

ideí prameniacich v kresťanskej viere ale aj vo vyjadreniach významných osobností, ktoré boli 

hrubým spôsobom zneužité na získanie moci a znej plynúceho bohatstva. Tak tomu bolo aj pri 



280 
 

uctievaní spôsobu života a náboženského presvedčenia Svätej Barbory. Dôkazom toho je plagát 

z obdobia 1. svetovej vojny, na ktorom je zobrazený rakúsko-uhorský vojak zamierujúci delo 

na protivníka pri ochrane Svätej Barbory. 

 

259. Leták s I. sv. vojny – Rakúsky delostrelec pod ochranou sv. Barbory. 

 

B. Priekopníci delostrelectva 

 Doposiaľ v odborných slovenských prameňoch je málo venované pozornosti výsledkom 

práce tých  osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na zdokonaľovaní delostreleckých 

zbraní, munície a ďalších pomôcok ale aj taktickým spôsobom ich využitia. Už detailnejšie sú 

zaznamenané výsledky tvorivej práce staviteľov obranných pevností, ktoré mali odolávať 

účinkom delostreleckých zbraní, poprípade vytvoriť systém aktívnej obrany z ktorého by bolo 

možné prejsť do útoku a poraziť protivníka. S cieľom aspoň čiastočného zaplnenia tejto  

medzery uvádzame zoznam niektorých významnejších konštruktérov, výrobcov 

delostreleckých zbraní ako  aj veliteľov delostreleckých jednotiek, ktorí v minulosti sa podieľali 



281 
 

na ich konštruovaní, zdokonaľovaní a využívaní v bojových konfliktoch dotýkajúcich sa priamo 

ako aj nepriamo Slovenska. 

 

Ľudovít XI. (1423 – 1461) 

Bol francúzskym kráľom, ktorý vykonal niekoľko reforiem v štátnom aparáte a v armáde. Prichádzal do 

rozporov s viacerými šľachticmi. S obavy pred ich ozbrojeným vystúpením proti nemu snažil sa 

udržovať armádu v dobrom stave. S cieľom získať si na svoju stranu šľachticov dal príkaz delolejárom 

odliať dvanásť hlavní podľa počtu pierov Francúzska. Osobne sa zúčastnil ich odlievania. 

 

Maximilián I. Habsburský (1459-1519) 

Niektorí historici ho pokladajú za zakladateľa rakúskeho delostrelectva. Snažil sa  zjednotiť 

delostreleckú výzbroj, ktorá v dobe jeho panovania bola veľmi rôznorodá  a zabezpečiť kvalitnú 

výrobu diel pre delostrelecké jednotky. Vynaložil veľké úsilie na vybudovanie pravidelných  

delostreleckých jednotiek. Uvedomil si, že situácia v ktorej sa Habsburská monarchia  nachádza 

vyžaduje vybudovanie dobrej armády na jej spoľahlivú ochranu pred votrelcami.   

 

 

 

Cisár Maximilián I. 

Založil v  monarchii zbrojnice (Zeughäuser) a uložil im úlohu; zabezpečovať kvalitné zbrane 

pre armádu a starať sa o ich bojaschopnosť. Okrem toho uložil zbrojniciam povinnosť 

vykonávať aj školenia delostrelcov a to počnúc od posádok diel až po veliteľov formujúcich sa 

delostreleckých jednotiek. Počas jeho panovania sa delostrelecké zbrane rozdeľovali do dvoch 
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skupín: poľné delostrelecké zbrane na podporu pechoty a jazdectva  a obliehacie delostrelecké 

zbrane na búranie pevností a opevnení protivníka. 

 

 

Vannoccio Biringuccio (1480-1539) 

Bol vynikajúci taliansky metalurg.  Svoje poznatky z tejto oblasti publikoval v diele, ktoré vyšlo 

po jeho smrti De la pirotechnia v roku 1540. Zaujímal sa aj o výrobu a zdokonaľovanie 

konštrukčných systémov delostreleckých zbraní. Zaujímavé sú jeho návrhy na nabíjanie diel 

zadnou časťou hlavne. 

 

 

Vannoccio Biringuccio a titulná strana jeho knihy De la pirotechnia z roku 1540. 

 

 

Georg Hartman  (1489-1564) 

Bol norimberským matematikom, ktorý sa venoval astronómii a tiež aplikácii matematických 

výpočtov do delostrelectva.  Výpočtami dospel k záveru, že je možné určiť podľa určitých 

údajov charakterizujúcich streľbu presnosť zásahu cieľa a to nastavením vypočítaného námeru 

delovej hlavne. Zobral v úvahu rýchlosť vystreleného delostreleckého granáta a teda aj dobu 

jeho letu k cieľu počas ktorej klesal vplyvom zemskej tiaže na zem. Z tejto doby vypočítal 

námer delovej hlavne. V roku 1546 vypracoval pomôcku pre výpočet  presnosti zásahu cieľa. 

Boli v nej  údaje o vzdialenosti streľby, hmotnosti delostreleckých granátov vyhotovených z 

olova, železa, kameňa a hmotnosti výmetnej náplne. S využitím týchto údajov bolo možné určiť 

námer delovej hlavne. Výsledky jeho práce v ďalšom období boli zdokonaľované konštruktérmi 

delostreleckých zbraní. 
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Georg Hartmann a jeho pomôcka. 

 

 

Niccolò Fontana Tartaglia  (1499-1557) 

V 16. storočí bol jeden z najlepších matematikov, ktorý uplatňoval matematické výpočty v 

praxi. Usiloval sa matematickými výpočtami aj určiť námer dela pri použití údajov akými sú 

vzdialenosť streľby, hmotnosť granáta, hmotnosť výmetnej náplne, rýchlosť vystreleného 

granáta, poloha dela a cieľa atď.) Vo svojich spisoch „Della nuova scienza“  (O novej vede) z 

roku 1534 uvádza faktory vplývajúce na presnosť streľby a dostrel strely. 

Niccolò Fontana Tartaglia 

 

 

Johan Jacobi von Wallhausen (1580- 1627) 

Vo svojej vojnskej kariere prešiel rôznými veliteľskými funkciami až nakoniec stal sa veliteľom 

vojenkej školy v Siegene. O vojenskej problematike publikoval viacej prác. K najznámejším a 

najobšírnejším patrí jeho práca:  Archiley-Kriegskunst mit Porträt, ktorá vyšla v roku 1617 v 
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Hanau. V nej detailne popisuje boje s pechotnými zbraňami ako aj útoky jazdeckých jednotiek 

v boji s protivníkom. Osobitnú pozornosť venoval aj delostreleckým zbraniam. 

 

Johan Jacobi von Wallhausen a jeho práca. 

 

 

Gustáv II. Adolf (1594-1632) 

Bol významným vojenským reformátorom, snažiacim sa upevniť a zvýšiť postavenie Švédska 

v Európe. So svojím dobyvačným vojskom prišiel do Európy. Obsadil Poľsko a vstúpil do 

Čiech. Počas trvania tridsaťročnej vojny zúčastnil sa mnohých bitiek. Zahynul v bitke pri 

Lützene. Pozornosť venoval zdokonaľovaniu bojaschopnosti svojej armády. Zavádzal do nej 

moderné zbrane a medzi nimi aj delostrelecké zbrane nevyžadujúce zložitú ich obsluhu na 

bojisku. Pri konštruovaní diel snažil sa o dokonalejšie pripevnenie hlavne dela do kolísky 

(lafety) aby bolo možné ľahko nastaviť jej námer a odmer. Jeho návrhy sa týkali aj 

zdokonaľovania vtedajších spôsobov pripojenia lafety k dvojkolesovému podvozku. 

 

 

Gustáv II. Adolf 
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John Müller (1600-1784) 

Pochádzal z Nemecka ale pôsobil v Anglii kde nadobudol vojenské vzdelanie. Na vojenskej 

kráľovskej akadémii vo Woolwichu pôsobil ako profesor. Vyučoval ženíjne zabezpečenie 

bojujúcich jednotiek. Okrem toho venoval sa  aj delostrelectvu. Dôkazom toho je kniha 

pojednávajúca o delostrelectve pod názvom Treatise  of artillery vydaná v roku 1779, ktorá sa 

stala učebnicou pre kadetov. 

Nákresy z knihy  John Müller:  Treatise  of artillery. 

 

 

Georg Andreas Böckler (1617-1687) 

Pôvodne  sa venoval stavebníctvu a architektúre. Neskoršie sa venoval problematike armád, ich 

výzbroji ale aj veleniu vo vojenských konfliktoch. Vydal dielo: Schola militaris moderna  

(Moderná škola vojenskej vedy), prvé vydanie vyšlo vo Frankfurte v roku 1665. Stalo sa  v 

Európe základnou učebnicou pre vzdelávanie veliteľov vojenských jednotiek. V ňom sa autor 

podrobne venuje organizácii vojenských jednotiek, ich výzbroji a plneniu úloh počas bojového 

konfliktu. Detailne popisuje delostrelecké zbrane a muníciu do nich. 
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Titulná strana knihy Schola militaris moderna od jej autora Georg Andreas Böckler z roku 1668. 

 

 

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) 

Je považovaný za významnú osobnosť pri zavádzaní do armády dosiahnutých vedeckých 

poznatkov najmä z technických vied. Po ukončení štúdií v oblasti stavebníctva svoje pôsobenie 

zameral na projektovanie vojenských pevností dokonalejšie odvolávajúcich  útokom 

delostreleckých zbraní protivníka. Zúčastnil sa takmer 140 bojových konfliktoch a v rámci nich 

aj 48 obliehaní vojenských pevností. Počas nich získal veľmi cenné poznatky nielen o odolnosti 

vojenských stavieb proti delostreleckým útokom ale aj o spôsoboch vedenia účinných útokov 

na protivníka. Tieto poznatky využíval pri prestavbe doposiaľ zastaraných ale používaných 

vojenských obranných objektov. Predovšetkým ich využíval pri projektovaní nových 

obranných stavieb, v ktorých by sa mala nachádzať aj delostrelecká výzbroj schopná tlmiť 

útoky protivníka.  Počas bojových konfliktov poskytoval odporúčania veliteľom vojenských 

jednotiek, ktorí si ich vysoko cenili. V mnohých prípadoch došlo k podstatnému skráteniu doby 

vedenia útokov proti protivníkovi a tiež k úsporám na drahej munícii. Francúzsky kráľ Ľudovít 

XIV. jeho pomoc pri budovaní armády si tak vysoko vážil, že za jeho zásluhy udelil mu hodnosť 

maršala. 
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Sébastien Le Prestre de Vauban 

Vabanovi neunikli ani sociálne problémy vo Francúzsku. Vychádzal z toho, že zo sociálne zle 

postavených ľudí sa väčšinou verbujú vojaci do francúzskej armády, ktorí nemajú veľký záujem 

na dôslednom a obetavom vykonávaní vojenských povinností. Často na to upozorňoval a 

navrhol aj niekoľko spôsobov zlepšenia ich sociálneho postavenia. Svoje návrhy uviedol v spise 

Project d'une dixme royale (O kráľovom desiatku), kde okrem iného navrhol aj zdanenie 

príjmov majetných osôb na získanie finančných prostriedkov na uskutočnenie sociálnych 

reforiem. Návrhy pobúrili vysoko postavené osoby a taktiež aj panovníka, ktorý s ním prestal 

komunikovať a jeho pomoc využívať.    

Dnes vojenskí historici vysoko hodnotia postavené vojenské stavby podľa Vabanových 

projektov. Poukazujú na to, že nachádzali konkrétne uplatnenie pri obrane proti protivníkom. 

Vaban vo svojej dobe nemal v Európe vo vojenskom staviteľstve konkurenciu. Svojimi 

prednáškami obohacoval vedomosti významných vojenských veliteľov Francúzska.   

 

 

Oldrich Kinský (1634-1699)      

V Habsburskej monarchi v druhej polovici 18. storočia zastával funkciu poľného zbrojmajstra. 

V roku 1772 vykonal reorganizáciu delostrelectva a to tým, že od neho odlúčil brigádu minérov 

a vozotajstvo. Delostrelectvo rozčlenil na poľné, posádkové, technický a výrobný personál. Z 

poľného delostrelectva vytvoril 3 pluky. Každý pluk mal 4 batalióny  (prápory) a do každého 

práporu patrili 3 stotiny (roty). V delostreleckej stotine boli začlenení 5 dôstojníci, 14 

poddôstojníkov a 180 radových vojakov. Vytvoril aj bombardovací zbor o 4 stotinách (185 

vojakov).   
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Jean Jacques Keller (1635-1700)   

Pôvodom bol Švajčiar avšak takmer celý svoj život prežil vo Francúzsku. V druhej polovici 17. 

storočia patril k najtalentovanejším odborníkov v oblastí zlievárenstva. Vo vynikajúcej kvalite 

odlial sochu francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., ktorá bola počas revolúcie v roku 1792 zničená. 

Jeho vynikajúce vlastnosti sa prejavili aj v odlievaní diel pomerne širokého druhu. Zaviedol 

nový systém odlievania delostreleckých hlavní a ich drážkovania, ktorý bol aj jeho menom 

pomenovaný. Mnohé jeho konštrukčné typy diel sa nachádzajú v múzeách a patria k 

najobivovanejším zbraniam. 

 

 

 

 Jean Jacques Keller a hlavne kulubrin zhotovené s drážkovým vývrtom podľa jeho návrhu. 

 

Karol  V. Lotrinský (1643-1690) 

Počas svojho života zúčastnil sa viacerých vojenských konfliktoch, v ktorých ako veliteľ 

dosiahol dobrých výsledkov. V rokoch 1675 až 1690 bol lotrinským vojvodom. Po vymenovaní 

do hodnosti  poľného maršala rakúskym cisárom bojoval proti Francúzom so striedavými 

úspechmi. Najväčších úspechov dosiahol, ako jeden z veliteľov cisárskeho vojska, v bojoch 

proti tureckej armáde pri oslobodzovaní Viedne v roku 1683. V tomto období sa významnou 

mierou podieľal aj na oslobodení Nových Zámkov, Ostrihomu a Budína. Veľkú pozornosť 

venoval aj delostreleckým zbraniam a výberu obsluhy pre ne. Je o ňom známe, že dal 

delolejárom rozkaz uliať dvanásť rovnakých diel – podľa počtu apoštolov. Vybral pre ne 

osobitný kaliber, aby do nich  sa nemohli  použiť delostrelecké granáty používané do diel 

protivníka.   

V bojových konfliktoch vedel takmer vždy nájsť vhodný spôsob využitia delostreleckých zbraní 

na utlmenie bojového úspechu protivníka. Viedol svojich veliteľov k vojenskému drilu, ktorým 

sa mali posádky diel rýchlo naučiť obsluhovať delostrelecké zbrane počas boja. 
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Karol V. Lotrinský 

 

Jean Florent de Valliѐre (1667-1759) 

Bol generálom delostrelectva v dobe Ľudovíta XV. Zúčastnil sa 60 bojových konfliktov a 10 

veľkých vojen. V roku 1715 velil delostreleckej jednotke vyzbrojenej 34 delami, ktorá za jeden 

deň zničila delostreleckou paľbou 80 nepriateľských diel. Bol aj učiteľom v delostreleckej škole 

vo Francúzsku, ktorej zvýšil odbornú úroveň. V roku 1717 bol určený do funkcie hlavného 

inšpektora francúzskeho delostrelectva. Má zásluhu na unifikácii delostreleckej výzbroje vo 

Francúzsku. Delostrelecké zbrane začlenil do 5 kategórií.  Po ňom boli pomenované aj niektoré 

delá zaradené do francúzskej armády. V jeho tradíciách pokračoval syn Joseph Florent de 

Valliére (1717-1776) na začiatku ako veliteľ delostreleckých jednotiek a potom ako konštruktér 

delostreleckých zbraní.   

Jean Florent de Valliѐre 

 

Jozef Václav z Lichtenštejna (1696 – 1772) 

V Habsburskej armáde dosiahol hodnosť generála. Vlastnil bohaté majetky v Lichtenštejskom 

kniežatstve z ktorých časť venoval na zdokonalenie delostrelectvá. Do Habsburskej monarchie 
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povolal odborníkov delostrelectva z viacerých krajín aby sa podieľali na zdokonaľovaní výroby 

diel, ich používaní v bojových konfliktoch ako aj na budovaní fortifikačných stavieb. Zaviedol 

výber vojakov prideľovaných k delostrelectvu, ktorí museli mať výšku najmenej 170 cm, 

ovládať nemecký jazyk a mať vysokú disciplínu. Do delostrelectva zaviedol trubkové 

zapaľovače výmetnej náplne zapaľované tlejákom, ktoré už boli známe v iných vyspelých 

armádach. Čiastočne sa mu podarilo ujednotiť delostrelecké zbrane a odstrániť z výzbroje tie 

ktoré nevyhovovali moderným spôsobom boja. 

 

Jozef Václav z Lichtenštejnska 

 

 

John Müller (1699-1784) 

Pochádzal z Nemecka ale pôsobil v Anglii kde nadobudol vojenské vzdelanie. Na vojenskej 

kráľovskej akadémii vo Woolwichu pôsobil ako profesor. Vyučoval ženíjne zabezpečenie 

bojujúcich jednotiek. Okrem toho venoval sa  aj delostrelectvu. Dôkazom toho je kniha 

pojednávajúca o delostrelectve pod názvom Treatise  of artillery vydaná v roku 1779, ktorá sa 

stala učebnicou pre kadetov. 

 

Benjamin Robins (1707-1751) 

Stal sa vojenským inžinierom v Anglicku, ktorý má zásluhu na rozšírení vedeckých poznatkov 

z fyziky a matematiky a o ich aplikácii v delostrelectve. Výsledky jeho práce  v dobe v ktorej 

žil priniesli do delostrelectva pokrok.  Mnohé z nich  sa využívali pri výučbe delostrelcov  na 

vojenskej akadémii. 
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Benjamin Robins a balistické kyvadlo. 

 

Vykonal rozsiahlu sériu experimentov v streľbe z delostreleckých zbraní, ktoré uviedol vo 

svojej  publikácii:  New Principles of Gunnery (Nové konštrukčné princípy stavby zbraní) v 

r. 1742. Vynašiel balistické kyvadlo na zmeranie dopadovej energie strely. Ním navrhnutý 

princíp merania hodnôt vystrelenej strely spočíval v tom, že do zaveseného kyvadla sa vystrelila 

strela. Pri jej náraze odovzdala kyvadlu kinetickú energiu, ktoré sa vychýlilo vo smere letu 

strely. Podľa veľkosti výkyvu kyvadla, dĺžky jeho ramena a jeho  hmotnosti, sa určila  kinetická 

energia strely. Rozšíril viaceré doterajšie  poznatky o vnútornej a vonkajšej balistike palných 

zbraní. 

 

Fridrich II. Veľký (1712-1786) 

Stal  pruským kráľom v roku 1740. Po svojom otcovi prevzal silnú armádu. Na urýchlenie 

presunov delostreleckých jednotiek na bojisko a tiež po bojisku, zaviedol taký spôsob prepravy 

pri ktorom delostrelci sedeli na koňoch delách alebo kolesniach. Niektorí odborníci tento 

systém nazvali „jazdná artiléria“. Týmto dosiahol, že delo prišlo do palebného postavenia spolu 

s jeho posádkou, ktorá mohla ihneď  začať paľbu. Delostrelci na bojisko sa už nemuseli voziť  

na muničných vozoch, kárach, poprípade na iných prepravných prostriedkov alebo ísť pešo. 
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Fridrich II. Veľký 

 

Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715 – 1789) 

Pochádzal zo zámožnej francúzskej rodiny. Ako dobrovoľník vstúpil do francúzskej armád, v 

ktorej podľa jeho priania bol zaradený k delostrelectvu. Ukončil delostreleckú školu v la Fére 

kde prejavil svoje mimoriadne nadanie. To  mu pomohlo získať dôstojnícku hodnosť. Po 

dvadsiatich rokoch služby ako kapitán vstúpil do služieb pruského kráľa a neskoršie aj do 

služieb habsburskej armády. Venoval sa organizovaniu moderného delostrelectva a stavbe 

vojenských pevností. Jeho zásluhy boli vysoko ocenené Máriou Teréziou. Po návrate do 

Francúzska bol menovaný do funkcie generálneho inšpektora francúzskeho delostrelectva a 

guvernéra kráľovskej zbrojnice. 

 

Baptiste Vaquette de Gribeauval 

 

V 18. storočí bol považovaný za najlepšieho odborníka nielen v delostrelectve ale aj v stavbe 

fortifikačných objektov. Delostrelecké zbrane rozdelil do štyroch skupín: poľné, obliehacie, 
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pevnostné a pobrežné. V každej skupine sa ešte delili podľa kalibrov. Zaviedol aj ich 

pomenovanie. Tým dosiahol zjednotenie všetkých delostreleckých zbrani vo francúzskej 

armáde. Veľký význam malo aj zavedenie unifikácie delostreleckých  zbraní, ktorá bola záväzná 

pre ich výrobcov. To malo veľký význam pre zásobovanie zbraní muníciou ale aj pre jej opravy. 

Stačilo len u zbrane vymeniť chybnú časť, ktorá už bola pripravená v sklade a bola schopná na 

použitie. 

Gribeauval má aj veľké zásluhy na zdokonalení konštrukcie delostreleckých zbraní. Vyrábané 

zbrane boli bez výzdoby a ich konštrukcia umožňovala jednoduchú obsluhu. V spolupráci so 

švajčiarskym odlievačom delových hlavní Johannesom Maritzom z Burgdorfu zaviedol 

technológiu odlievania plných hlavní, do ktorých sa dodatočne vyhotovovali vývrty. Touto 

technológiou sa zvýšila pevnosť hlavne, čo sa prejavilo aj na znížení jej hmotnosti a dĺžke 

dostrelu, pretože sa mohla použiť výmetná náplň s väčšou hmotnosťou. Dol lafiet 

konštruovaných diel zaviedol ukladanie debny s výmetnými náplňami  a delostreleckými 

granátmi, takže pri rýchlom presune dela po bojisku mohla byť ihneď začatá paľba bez toho, 

aby sa čakalo na prísun munície k delu. Nastavenie námeru sa vykonávalo ručnou kľukou. Do 

delostreleckej streľby zaviedol „rikošetovú streľbu“, pri nej sa z dela vystrelilo v úrovni terénu 

takže delostrelecký granát sa váľal po zemi a ničil objekty, ktoré mu boli v jeho dráhe. Takýto 

druh streľby sa uplatňoval proti živej sile protivníka. 

Ním skonštruované delá viacerých kalibrov niesli aj jeho meno a boli považované za 

najdokonalejšie delá vo svete. Napoleonom boli vysoko ocenené jeho zásluhy v konštruovaní 

delostreleckých zbraní. 

 

Jedno z diel v muzeálnej zbierke skonštruované Gribeauvalom v roku 1776.  (Hmotnosť hlavne 

dela 880 kg, dĺžka hlavne 2290 mm, hmotnosť delostreleckého granáta cca 6 kg, kaliber 121 

mm, kadencia 2 až 4 výstrely/min.) 

 

 

Christoph von Friedrichs Geissler (1788-1853) 
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V roku 1718 v Drážďanoch vydal zaujímavé dielo o delostreleckých zbraniach s názvom Neue, 

Curieuse und vollksommene Artillerie. V ňom detailne popisuje konštrukciu delostreleckých 

zbraní a granátov. Zaujímavé sú aj balistické tabuľky, ktoré sú výsledkom jeho dôslednej práce 

pri ich vypracovávaní. Jeho dielo bolo preložené do angličtiny a využívalo sa v Anglii najmä 

však v Amerike pri príprave veliteľov vojenských jednotiek. Najnovší výtlačok knihy pochádza 

z roku 2013. 

 

Christoph von Friedrich Geissler a jeho dielo Artillerie. 

 

 

 

Suvorov A. V.  (1729-1800) 

Bol vynikajúcim a obľúbeným veliteľom v ruskej armáde. Aktívne sa zúčastnil 60 bitiek, v 

ktorých ani v jednej nebol porazený. Do armády zaviedol vytvorenie maximálnej aktivity v 

bojoch. Svojich veliteľov viedol k tomu, aby u protivníka hľadali jeho slabiny a využívali ich 

k cieľavedomým útokom na neho. Bol odporcom nezmyselného hnania svojich jednotiek do 

miest v ktorých protivník mal dobré postavenie a sústredené zbrane. 
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Generalisimus A. V. Suvorov 

 

Do služieb armády vstúpil ako 13 ročný. S pomocou svojho otca, generála cárskej armády, 

vyštudoval teóriu delostrelectva a fortifikáciu. Prešiel všetkými vojenskými hodnosťami a to 

od radového vojaka až po generalisimusa. Veľmi dokonale poznal údernú silu delostrelectva, 

ktorú aktívne využíval takmer pri každom stretnutí s protivníkom. Útok začínal čo najsilnejšou 

delostreleckou paľbou, ktorou ochromil protivníka a tým uchránil svoje jednotky pred 

nadmernými stratami. Počas boja mal prehľad o svojich jednotkách. Delostrelectvo dokázal po 

bojisku rýchlo premiestňovať a tým zabezpečiť lepší a rýchlejší postup peším a jazdeckým 

jednotkám. 

 

 

 

Edwar Charles Howard, (1774 – 1816)                                     

Pochádzal zo šľachtickej anglickej rodiny. Pretože majetok spravoval jeho starší brat začal sa 

venovať chémii. V roku 1779 sa mu podarilo vynájsť traskavú ortuť – fulminát olovnatý 

Hg(ONC)2,  ktorá našla využitie pri výrobe iniciátorov. Použitá v zápalkách alebo 

roznecovačoch  spoľahlivo vytvárala počiatočný impulz k výbušnej premene strelivín, trhavín 

a výbušných zmesí. Niektorí výrobcovia munície ju používajú dodnes. 

Edward Charles Howard 
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Henry Shrapnel (1761-1842) 

Vojenskú kariéru začal v roku  1787 ako desiatnik v službe anglického vojska dislokovaného 

pri  Gibraltare. Bol talentovaným vojakom, ktorý sa zaujímal o vojenskú výzbroj. Navrhol 

delostrelecký granát, ktorý v jeho tele  mal uložené kovové guľôčky (hromadnú náplň). U nich 

sa nachádza malá nálož čierneho pušného prachu, ktorá po  iniciácii vyprodukovala  expanzívne  

plyny na vyhodenie kovových guľôčok z tela granáta von. Vyhodené guľôčky zasiahli priestor 

v okruhu niekoľkých metrov od granáta s takou kinetickou energiou, ktorá bola schopná usmrtiť 

alebo vážne zraniť živú silu protivníka. Navrhol aj spôsob uloženia pušného prachu v tele 

granáta a spôsob jeho iniciácie a to časovým roznecovačom. Ten bol schopný, podľa 

načasovania, ešte počas letu granáta (nad protivníkom) zapáliť čierny strelný prach potrebný na 

udelenie kinetickej energie hromadnej náplni. 

 

Henry Shrapnel 

 

Podľa jeho návrhu boli zhotovené delostrelecké granáty a prebiehali s nimi skúšky. Po 

prekonaní  niektorých konštrukčných problémov boli v roku 1803 zavedené do výzbroje 

anglickej armády. Z nej sa rozšírili do ostatných európskych armád pod názvom „šrapnel“. K 

ich masovému použitiu došlo v  I. svetovej vojne u oboch bojujúcich strán. 

  

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) 

U niektorých ľudí získal obdiv pri vedení francúzskej armády v dobyvačných vojnách. Niet 

pochýb o tom, že na konci 18. a na začiatku 19. storočia bola francúzska armáda veľmi dobre 

pripravená a kvalitnými zbraňami vyzbrojená na čom má veľkú zásluhu jej vodca Napoleon 

Bonaparte. 

Jeho predkovia boli šľachtici. Mladému  Napoleonovi určili vojenskú cestu životom. Po 

absolvovaní vojenského vzdelania v delostrelectve veľmi rýchlo postupoval vo vojenských 

funkciách. Za 1. Francúzskej republiky dostal sa do funkcie prvého konzula a neskoršie ho senát 

zvolil za cisára. To mu umožnilo začať jeho dobyvačné plány. Víťazstvami vo vojenských 

konfliktoch zabezpečil Francúzsku  dominantné postavenie v Európe. Vojna s Ruskom mu však 
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prekazila jeho ďalšie plány. Porážka jeho vojsk v bitke u Lipska v roku 1813 zastavila postup 

v jeho kariére a musel abdikovať.  Po necelom roku sa znova dostal k moci, avšak po prehratej 

bitke pri Waterloo v roku 1815 definitívne skončila jeho kariéra. Zbytok života strávil vo 

vyhnanstve. 

 

 

Napoleon Bonaparte 

  

Úspechy, ktorých dosiahol boli založené na tom, že sa opieral o skúsených veliteľov. Výzbroji 

armády a jej materiálnemu zabezpečeniu venoval vždy veľkú pozornosť. Mimoriadnu 

pozornosť venoval delostrelectvu. Do neho zaviedol nielen moderné delostrelecké zbrane ale 

aj nový  systém výberu a školenia delostrelcov. Dbal na to, aby delostrelecké jednotky počas 

boja sa rýchlo presúvali do ohrozených miest a tam zastavili hustou paľbou postup protivníka, 

ako aj sa presúvali do miest kde bolo možné preraziť do vnútra jeho jednotiek. Tento presun sa 

vykonával pomocou konských poťahov, ktoré ťahali delá spolu so základnou výzbrojou 

delostreleckej munície. Takto vyzbrojené delá mohli ihneď začať delostreleckú paľbu po 

obsadení palebného postavenia. Útok jeho  vojenských jednotiek takmer vždy začínal silnou 

delostreleckou paľbou niekoľkých desiatok diel do miest predpokladaného výskytu  

najsilnejších jednotiek protivníka. Častokrát jeho delostrelecké jednotky boli vzdialené od seba 

niekoľko stoviek metrov, avšak sústredenou paľbou dokázali zničiť protivníka na určitom 

mieste. Až po silnej delostreleckej paľbe, ktorá ochromila jednotky protivníka, začínal útok 

pechoty a jazdeckých jednotiek. Osobitnú pozornosť venoval aj delostreleckým jednotkám 

protivníka, ktoré sa snažil hneď na začiatku boja umlčať delostreleckou paľbou postup jeho 

peších a jazdeckých jednotiek. 

 

Mal veľmi dobre organizovaný prieskum budúceho bojiska a prieskum zameraný na dokonalé 

zistenie príprav jeho protivníkov. Dokázal rýchlo presunúť svoje vojenské útvary  do miest kde 

mohol protivníka prekvapiť a rýchlo  napadnúť. Častokrát sa mu podarilo oklamať protivníka 

a vo vhodnej chvíli na neho neočakávaným útokom zaútočiť. 
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Jeho bojové úspechy neušli pozornosti ostatným veliteľom armád. Analyzovali ich a 

pripravovali sa na ich využitie v bojovom stretnutí s Napoleonom, ku ktorému došlo v bitke pri 

Waterloo. 

 

 

Martin von Wahrendorff (1789-1861) 

Na začiatku svojej kariery pracoval v zlejárenskej továrni svojho otca Andersa von 

Wahrendorffa v meste Aker vo Švedsku. Okrem tohto zamestnania pracoval aj v 

diplomatických službách Švédska.  Predovšetkým  sa  venoval výrobe diel. Bol priekopníkom 

pri zavádzaní záverových  mechanizmov  delových hlavni nabíjaných zozadu. V roku 1837 

podal patentovú prihlášku na záverovým mechanizmus diel nabíjaných zadnou časťou hlavne. 

Tento bol aj prijatý do praxe pod názvom Wahrendorff. Okremto toho v roku 1846 prišiel s 

návrhom použitia oloveného plášťa ako obalu delostreleckého  granátu. Takýto návrh už podal 

v roku 1821 nadporučík britskej pechoty Croly.  Prechodom hlavňou delostreleckého granáta 

obaleného vrstvou olova sa do neho zarezali skrutkovite postavené drážky nachádzajúce sa po 

obvode vývrtu hlavne, ktoré mu udelili potrebnú  rotáciu na jeho stabilizáciu počas letu. Takéto 

delostrelecké granáty boli aj vyrábané a delostrelectvo ich po určitú dobu používalo. Neskoršie 

ich vystriedali granáty s vodiacimi obrúčkami.   

 

Joseph Whitworth (1803-1887) 

Patril k talentovaným anglickým strojným konštruktérom kovoobrábacích strojov. Zaviedol 

systém závitov, ktoré dostali pomenovanie podľa jeho mena. 

Joseph Whitworth 

 

Na stabilizáciu strely vystrelenej z pušky počas jej  letu navrhol vývrt hlavne s priečnym 

prierezom šesťuholníka. (teraz v modernej terminológii označený názvom polygonálny vývrt 

hlavne), ktorý sa skrutkovito otáčal. Vyrobená puška s takýmto vývrtom patrila v jeho dobe  k 

najpresneším pechotným zbraniam. Podobný tvar mala aj hlaveň delostreleckej zbrane. S 

takýmto vývrtom boli vyrobené aj delostrelecké zbrane, avšak väčšieho rozšírenia sa tomuto 

návrhu nedostalo. 
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Whitworthovo delo nabíjané zadnou časťou hlavne s delostreleckými granátmi. 

 

Zaujímavé sú aj jeho ďalšie návrhy na uzamknutie záveru delovej hlavne počas výstrelu. Pri 

tomto návrhu použil čiapočku naskrutkovanú na zadnú časť hlavne. 

 

 

Antoine Hector Thésée Treuille de Beaulieu (1809-1886)    

Pochádzal z rodiny generála francúzskej armády. Počas svojej kariéry získal hodnosť 

plukovníka. Venoval sa stabilizácii delostreleckých granátov počas letu ich rotáciou. V r. 1842 

navrhol vyhotoviť vývrt hlavne so šiestimi hlbokými drážkami v skrutkovnici. Navrhol detailnejší typ 

delostreleckého granáta so skrutkovite usporiadanými výstupkami na vytvorenie stabilizácie počas jeho 

letu. Jeho návrhy boli prijaté Napoleonom III. a po  roku 1854 zavedené aj do francúzskej armády. 

Podstatne sa zvýšila presnosť zásahu cieľa a dostrel. Okrem týchto návrhov mál zásluhy aj 

zdokonaľovaní pechotných zbraní pre francúzsku armádu. 

 Antoine Hector Thésée Treuille de Beaulieu a návrh jeho delostreleckého granáta.  

 

 

Charles William Lancaster (1820-1878) 
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Patril k významným anglickým konštruktérom a výrobcom kovových strojných zariadení.  Na 

úseku vojenských zbraní skonštruoval  nový systém drážkovania delostreleckej hlavne. 

Navrhnutá hlaveň mala priečny prierez tvaru oválu. Tomu odpovedal aj tvar delostreleckého 

granáta. Granát pri prechode vývrtom hlavne sa v ňom otáčal okolo pozdĺžnej osi a tým získal 

rotáciu potrebnú na jeho stabilizáciu počas letu. Jeho návrh nenašiel uplatnenie v praxi. 

 

C. Delolejári na Slovensku 

 Slovensko malo veľmi dobré podmienky na výrobu delostreleckých zbraní, ktoré boli 

dané dostatkom kvalitných surovín na ich výrobu. V slovenských baniach sa ťažila meď s 

vynikajúcimi  vlastnosťami. Nebolo zvláštnosťou vyťažiť meď úplne čistú, ktorá už 

nepotrebovala ďalšiu úpravu, čo viedlo jej spracovávateľov k mimoriadnemu záujmu o meď 

získanú v slovenských baniach.  V nich sa ťažil cín ale aj olovo, ktoré sa používali pri výrobe  

medených zliatin. Na Slovensku boli  bohaté zásoby železných rúd na výrobu železa. Rovnako 

tak bohaté zásoby dreva na výrobu dreveného uhlia, ktoré sa používalo pri tavení kovových rúd 

pokiaľ sa neprešlo k používaniu kamenného uhlia. Výrobcovia kovov, najčastejšie 

prichádzajúci k nám zo zahraničia, postavili mnoho manufaktúr na tavenie rúd a výrobu 

kovových polotovarov. Výroba bola taká intenzívna, že  stačila zásobovať mnohé dielne v 

Európe, vyrábajúc tovary z medi, železa a ich zliatin.     

 K nám prichádzajúci odborníci zo zahraničia prinášali modernejšie metódy výroby 

kovov  ktoré sa doposiaľ u nás nepoužívali. Poskytované úľavy panovníkom lákali ďalších 

spracovateľov kovov zakladať manufaktúry na ich spracovanie. K spracovateľom kovov patrili 

nielen kováči ale aj zvonolejári a neskoršie aj del olejári. Nie však každý kovolejári dokázal 

odlievať zvony a hlavne delostreleckých zbraní. Odlievanie hlavní delostreleckých zbraní 

patrilo k náročnejším remeslám na skúsenosti a vedomosti o odlievaní kovov, ako tomu bolo u 

zvon olejárov. Odliate hlavne delostreleckých zbraní museli byť odolné proti expanzívnym 

plynov vznikajúcimi pri výstrele, čo nevyžadovali odliate zvony. Odliata hlaveň sa podrobila 

viacerým náročným skúškam. Zistené vady neprispievali dobrým povestiam del olejárov.   

Na naše územie prichádzali  predovšetkým del olejári zo západných krajín, najviac z 

Nemecka. Prisťahovali sa k nám aj odborníci z Talianska, Francúzska, Čiech ale aj zo 

Španielska. Dopyt po ich výrobkoch, až na nepatrné výnimky, bol veľký a trval až do konca 18. 

storočia, kedy drobných výrobcov pohltila strojová veľkovýroba a nástup štátneho  monopolu 

výroby zbraní. Čoraz viac dochádzalo k používaniu delostreleckých zbraní vo vojnových 

konfliktoch a tých na území Slovenska bolo veľa. Predovšetkým to boli boje s tureckou 
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armádou, ktorá po prehratej bitke pri Moháči obsadila naše územie a v jeho obsadzovaní 

pokračovala ďalej. Stavovské povstania v ktorých bojovali naverbované vojská šľachtou proti 

vojenským jednotkám panovníka sa väčšinou odohrávali formou ozbrojených konfliktoch s 

použitím delostreleckých zbraní. Okrem nich Habsburská monarchia bojovala s viacerými 

štátmi snažiacimi získať mocenské postavenie v Európe na úkor oslabenia jej moci. 

Skúmaniu historických stránok zvonolejárstva sa u nás venovalo mnoho historikov. 

Výsledkom ich vedeckej práce je pomerne dobre preskúmaná oblasť zvonolejárstva a do nej 

patriace aj detailnejšie  umiestnenie zvonov na kostoloch, zvoniciach a iných objektoch na 

Slovensku. Veľa pozornosti venovali aj obdobiu I. svetovej vojny, ktoré prinieslo skazu pre 

zvony Slovenska. Zvony na kostoloch zvolávajúce  ľudí k náboženským obradom, oznamujúce  

smutné ale aj veselé udalosti a tiež víťazstvá pre slovenský národ počas vojny boli zhadzované 

zo zvoníc, rozliate v kovolejárskych závodoch a to len preto, aby mohla z nich byť vyrobená 

delostrelecká munícia použitá na zabíjanie toho najdôležitejšieho – ľudských životov.   

Na našom území vyrobené hlavne delostreleckých zbraní ako aj tie ktoré k nám boli 

dovezené sa zachovali len v minimálnom množstve. Tak tomu bolo z viacerých príčin. Bronz, 

z ktorého boli vyrobené hlavne delostreleckých zbraní bol veľmi vhodnou surovinou na výrobu 

delostreleckej munície, a to najmä nábojníc pre delostrelecké granáty nabíjané zadnou časťou 

hlavne. A tak väčšina z nich bola roztavená na získanie potrebnej zliatiny pre tento účel. Tie 

hlavne delostreleckých zbraní, ktoré mali umeleckú výzdobu, vynikali technickými 

vlastnosťami a boli historicky veľmi cenné sa stali majetkom ešte pred rozpadom Rakúsko-

Uhorskej monarchie južných susedov Slovenska. Mnohé z nich pozorný záujemca  môže 

objaviť v muzeálnych zbierkach týchto štátov. 

 Uvádzame veľmi stručný zoznam niektorých delolejárov pôsobiacich na Slovensku, 

ktorý nie je však úplný. V ňom sú uvedení len niektorí výrobcovia  delostreleckých zbraní. 

Tých, ktorí vyrobili na našom území delostrelecké zbrane je omnoho viac. Potvrdzujú to aj 

výsledky vedeckej práce našich historikov, postupne obohacujúce náš historický vývoj v tejto 

oblasti a súčasne poukazujúce na to, že nebude trvať dlho kedy dôjde k uspokojeniu aj 

náročných záujemcov o  detailnejšie preskúmanie viacerých stránok vývoja delostreleckých 

zbraní u nás. 

 

Konrád Gaal     
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Bol pravdepodobne prvým zvonolejárom na Slovensku, ktorý založil  lejárenskú dielňu v roku 

1357 v Spišskej Novej Vsi. Dielňa prosperovala až do roku 1516. V nej sa okrem zvonov 

odlievali aj hlavne diel, po ktorých bol v Uhorsku dopyt.   

 

Jaruš Tomáš 

Uvádza sa v mestskom archíve Banskej Bystrici ako delolejár, ktorý súčasne vykonával funkciu 

hradného kapitána od 29. januára do  13. decembra v roku 1543. Už v roku 1532 odlial pre 

mestskú radu 17 centové delo. V roku 1541 odlial dve delá, za ktoré mu mesto zaplatilo 133,92 

zlatých. Delolejársku dielňu mal postavenú vo vnútri mesta. V roku 1543 odišiel z Banskej 

Bystrice do Prahy. 

 

 

Littmann František Xaver (1765-1813) 

pochádzal z Banskej Štiavnice. Povolaním bol zvonolejár a delolejár. Po dobu 20-tich rokov sa 

venoval svojmu remeslu, ktoré vykonával v Banskej Bystrici. 

 

 

Dobretak Šimon 

Pracoval v Banskej Bystrici ako delolejár  od roku 1854 do 1859. Pre mesto vyrobil niekoľko 

delových hlavní. 

 

 

Ján Suchánek   

V Banskej Bystrici mal delolejársku dielňu v ktorej pracoval od roku 1576 do 1592. Za uvedené 

obdobie pre mesto vyrobil dva falkonety, sedem diel, jeden mažiar, osem hákovníc a jeden 

zvon.   

 

Pavol Neidl 

Do Banskej  Bystrice prišiel v roku 1561 z Prešova na pozvanie mestskej rady.  Tu pôsobil ako 

puškár aj ako delolejár. Mesto mu dalo zákazku na preliatie poškodeného zvona, ktorý sa mu 

podarilo uliať na druhý raz. Počas pôsobenia v tomto meste vyrobil 11 diel a jeden mažiar. Tiež 

ulial pre mesto hodinové zvony. 
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Majster Ladislav zo Štítnika 

Historické dokumenty zaraďujú Štítnik medzi prvé miesta kde sa začala spracovávať železná 

ruda a rozvíjať hutníctvo na Slovensku. Bohaté náleziská železnej rudy prilákali výrobcov na 

Slovensko najmä z nemecky hovoriacich krajín. Pravdepodobne k nim patril aj Majster 

Ladislav zo Štítnika. V Štítniku sa usadil v polovici 16. storočia. Vybudoval železiareň v ktorej 

pracovalo  niekoľko desiatok zamestnancov. Spracovával železnú rudu vyťaženú v okolitých 

baniach. Vyrábal z nej polotovary ale aj hotové výrobky, ktoré boli vyvážané záujemcom do 

celej  Habsburskej monarchie. Odlieval výrobky aj z farebných kovov. Na požiadavky uhorskej 

šľachty odlial niekoľko delostreleckých hlavní.   

 

 

Majster Ján z Levoče (pozn. nie je totožný s majstrom Pavlom z Levoče) 

V neskorobarokovom kaštieli Betliar sa nachádzajú delá odliate z bronzu s kalibrom 74 mm a 

dĺžkou hlavne 2250 mm, na ktorých  je napíš:  FRANCISCVUS DE PELSEWICZ  1547  

(František Bebek z Plešivca 1547). Pod nápisom je erb Bebekovcov vo vavrínovom venci. Z 

uvedeného nápisu vyplýva, že delá boli vyhotovené pre Františka Bebeka, ktorý v dobe 

vyhotovenia diel bol vlastníkom  hradu Krásna Hôrka. Podľa dokumentácie múzea delá mal 

zhotoviť Majster Ján z Levoče.   

  

 

Delo s hlavňou vyrobenou Majstrom Jánom z Levoče.   

 

 

 

František Matias Illenfeld 

Pochádzal z rodiny delolejárov a zvonolejárov z Olomouca, ktorá sa usadila v 16. storočí v 

Košiciach.  Spolu s bratom Andrejom postavili lejárenskú dielňu v ktorej zamestnávali 

niekoľko tovarišov.  V roku 1558 uliali delo, ktoré dostalo pomenovanie „Spevačka“. Okrem 

tohto dela uliali aj ďalšie delá pre Habsburskú monarchiu. V roku 1578 pre mesto Košice odliali 

dva zvony  s názvami „Jan“ „Urban“ vynikajúcej kvality. Vo svojom testamente Andrej 
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zanechal 100 rýnskych guldenov (vtedy pozoruhodná suma peňazí)  pre vojenskú nemocnicu v 

meste Košice. 

 

 

Pavol  Neydl 

V 16. storočí  rodina Neydlovcov prišla do Košíc. Venovala sa odlievaniu rôznych úžitkových 

predmetov z farebných kovov. K ním patrilo aj odlievanie zvonov a neskoršie aj delových 

hlavní, po ktorých bol veľký záujem. V archívnych materiáloch  sa nachádza dokument z roku 

1558 o zhotovení  dela Pavlom Neydlom pre mesto Košice. 

  

Ján  Michal  Schneyder, 

Pravdepodobne prisťahovalec do Košíc na začiatku 17. storočia. Bol poverený výrobou  diel v 

rokoch 1613 – 1650 pre cisársku zbrojnicu, ktorých vyrobil niekoľko desiatok. Niektoré ním 

vyrobené hlavne sa nachádzajú v európskych múzeách.   

 

Bereczk (Briccius) 

Patril k prisťahovalcom ktorí prišli na Slovensko v 16. storočí. Sú o ňom záznamy z rokov 1559 

– 1562 podávajúce dôkazy o výrobe diel v Košiciach pre cisársku zbrojnicu. V jeho dielni sa 

vyrobilo niekoľko diel pre armádu Habsburskej monarchie. Niektoré dela sa dostali do 

vlastníctva miest a z tadiaľ prešli k vojenským jednotkám bojujúcich na strane šľachty v 

stavovských povstaniach. 
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Z Á V E R    

 

 

 Delostrelecké zbrane krátko po ich vzniku dostali osobitné miesto medzi ostatnými zbraňami, 

pretože boli schopné v krátkom čase zničiť početnú silu protivníka, ktorú sa doposiaľ nepodarilo zničiť 

inými zbraňami.  Pri dobíjaní pevností čoraz viac sa upúšťalo od používania mechanických zbraní, ktoré 

boli pri búraní masívnych  múrov málo účinné. Sústredenou delostreleckou paľbou do stien ich narušili 

tak, že cez ne mohli vojaci vkročiť do vnútorných priestorov protivníka a tam ho poraziť. Dokázali 

počas krátkej doby zničiť zomknuté útvary pechoty a tým podstatne oslabiť silného protivníka. Tieto 

ich vlastnosti sa snažili v maximálnej miere využiť velitelia armád na porazenie protivníka a súčasne 

minimalizovať straty životov svojich vojakov. Postupným vyzbrojovaním armád delostreleckými 

zbraňami začali sa meniť aj taktiky vedenia boja.   

 Velitelia armád potom ako sa presvedčili o bojových účinkoch delostreleckých zbraní zvyšovali 

požiadavky na rozšírenie ich počtu vo svojich jednotkách. To viedlo k prechodu ich výroby od 

individuálnych výrobcov do manufaktúr a neskoršie do tovární, ktoré boli schopné zaviesť ich hromadnú 

výrobu. V zbrojárskych podnikoch na zdokonaľovaní delostreleckých zbraní pracovali významní 

konštruktéri dosahujúci mimoriadnych úspechov pri budovaní strojárenského priemyslu. 

 Vývoj zbraní a ich masové zavádzanie do výzbroje armád neušlo pozornosti viacerým 

predstaviteľom spoločenských vrstiev. Hodnotili ich z rôznych hľadísk, v ktorých väčšinou zdôrazňovali 

svoje individuálne záujmy.  Mnohí humanisti ich odmietali, považujúc  ich za produkt zvráteného 

ľudského myslenia. Tie spoločenské vrstvy, ktoré mali dominantné postavenie v spoločnosti  

upevňované neustálym hromadením majetku, považovali zdokonaľovanie zbraní a budovanie 

ozbrojených jednotiek za takmer jediný prostriedok na ochranu ich spoločenského postavenia a majetku 

proti vnútornému ako aj vonkajšiemu protivníkovi. Osobitnú skupinu tvorili tí, ktorí ich považovali za 

prostriedok potrebný na záchranu ľudských životov a pozitívnych hodnôt spoločnosti pred 

hegemonistickou mocou utláčajúcou národy sveta. Ukazuje sa, že títo boli k najbližšie k ich 

objektívnemu hodnoteniu.   

 V tejto knihe sú  uvedené smery a postupy konštruovania a výroby delostreleckých zbraní 

takmer počas piatich storočí, ktoré dnes pokladáme už za historické zbrane. Ich zrod a ďalšie 

zdokonaľovanie priniesol čierny strelný prach spolu s ľudským úsilím, ktoré na to bolo vynaložené. 

Niektorí bádatelia zaoberajúci sa históriou vzniku a zdokonaľovaním systémov delostreleckých palných 

zbraní pokladajú ich vývoj za pomaly. Iní bádatelia naopak poukazujú na to, že dobíjanie pevnosti 
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protivníkov bolo problémom niekoľkých tisícročí, avšak čierny strelný prach používaný v 

delostreleckých zbraniach toto obdobie skrátil na niekoľko storočí. V nich je možné sledovať 

zdokonaľovanie delostreleckých zbraní a presvedčiť sa o tom, že v každom storočí prišli významné 

zmeny do ich konštrukcií. To sa prejavilo aj na taktike vedenia boja. Na bojiskách už o víťazstve 

nerozhodovali len postupy peších a jazdeckých jednotiek, ale významne prispievali k nemu aj 

delostrelecké zbrane. 

 Historických udalostí spojených s delostreleckými historickými zbraňami na našom území v 

ozbrojených konfliktoch je omnoho viac ako ich autor uviedol. Pozornosť by si zasluhovali osudy diel, 

ktoré boli nielen vyrobené ale aj používané na našom území v mnohých bojových konfliktoch, a to či 

už počas stavovských povstaní alebo v bojoch proti okupujúcim tureckým vojskám a dnes mnohé z nich 

sa nachádzajú v múzeách iných štátov. Tiež väčšiu pozornosť by si zasluhovalo aj detailnejšie uvedenie 

osudov delolejárov vyrábajúcich delá a muníciu na našom území, rovnako aj tých Slovákov, ktorí v 

rôznych  bojových konfliktoch obsluhovali delostrelecké zbrane pre jednu alebo druhú bojujúcu stranu. 

 Autor je presvedčený o tom, že mladým generáciám bude zaležať na detailnejšom poznaní našej 

vojenskej histórie a v rámci nej aj delostreleckých zbraní. Je presvedčený aj o tom, že budú pokračovať 

vo výskume našich dejín a mozaikovite zapĺňať doposiaľ nepoznané udalosti a veci. Naša spoločnosť 

im bude za to vďačná. 

 

Dodatok: 

 K prvému rozhodnutiu napísať knihu o historických delostreleckých zbraniach, ktorá vyšla pod 

názvom  "Delostrelectvo čierneho pušného prachu" v roku 2003,  bol som inšpirovaný mnohými členmi 

klubov vojenskej histórie. S nimi som sa stretával a pomáhal im organizovať viaceré podujatia s 

historickými zbraňami. Pri týchto príležitostiach sa na mňa obracali s rôznymi požiadavkami a medzi 

nimi aj so žiadosťami o napísanie publikácie, ktorá by širokej verejnosti približovala historické zbrane 

našich predkov bojujúcich v rôznych konfliktoch nielen na terajšom území Slovenska ale aj v ďalekých 

krajinách. Poukazovali pritom na bohatšiu literatúru uvedeného druhu v zahraničí, ktorá na Slovensku 

absentuje. Sľub, ktorý som im dal som splnil. Napísaná kniha o delostreleckých zbraniach bola 

verejnosťou veľmi dobre prijatá.   

 Znova sa na mňa obracali a to nielen členovia vojenských historických klubov ale aj mnohí 

obdivovatelia historických zbraní o napísanie ďalšej knihy o delostreleckých zbraniach, v ktorej by už 

boli detailnejšie informácie o nich a dokázali uspokojiť aj náročnejšieho čitateľa. Uvedenie takýchto 

detailných informácií nebol problém, pretože počas niekoľkoročného vysokoškolského štúdia na 

vojenskej škole a takmer 40 ročnej praxe vo funkcii vysokoškolského učiteľa, ktorému do obsahovej 

náplne patril výskum a vyučovanie v rámci kriminalistiky takých vedných odborov ako sú 
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kriminalistická balistika, kriminalistická pyrotechnika, mechanoskópia, chémia atď., som nazhromaždil 

značné množstvo poznatkov aj praktických skúseností o historických zbraniach a strelive. Problém bol 

v tom, v akom rozsahu ich uviesť, aby som na jednej strane čitateľov neunavoval podrobnosťami a na 

strane druhej, aby som odborníkov nesklamal. Urobil som kompromis medzi tým a knihu som napísal, 

a ako každý autor knihy tak isto aj ja, očakávam odozvu čitateľov. Ak som niekde urobil chybu, aby 

som ju napravil.           
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FRANCÚZKE  DELOSTRELECTVO  PRI  SLAVKOVE  2005 

 

5. decembra 2005 pri Slavkove v deň 200-tého výročia bitky, ktorá vošla do dejín „Bitka 

troch cisárov“ sa uskutočnila jej rekonštrukcia za účasti zástupcov takmer všetkých bojujúcich 

strán. Najväčšie zastúpenie mali Francúzi a to nielen v počte zúčastnených vojakov ale aj v 

počtoch delostreleckých zbraní a jazdy. Organizátori rekonštrukciu veľmi dobre pripravili, táto 

mala veľký ohlas u divákov. K tomu prispeli oznamovacie prostriedky najmä v Česku a vo 

Francúzku, ktoré podrobne informovali o priebehu tejto rekonštruovanej udalosti.  

Rekonštrukcie sa zúčastnili aj zástupcovia historickej jednotky na Slovensku „2. peší pluk 

Alexander I., cár ruský“ 

Na fotografickej dokumentácii sú repliky delostreleckých zbraní privezené z Francúzka, 

ktoré pri rekonštrukcii bitky používali francúzski delostrelci. Posádky diel nastúpili do 

simulovaných útokoch v replikách pôvodných vojenských uniforiem pre delostrelcov.    

Posádka dela prichádzajúca na bojisko. 
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Približovanie sa k palebnému postaveniu. 

Príchod do  palebného postavenia. 
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Určenie palebného postavenia pre každé delo. 

 

Príprava batérie k delostreleckému útoku. 
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Ukladanie dela do odmeru. 
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Príprava k nabitiu dela. 

 

 

 

------------- 
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