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 Již mnoho staletí si lidé nedovedou představit nejen válečné akce, nýbrž často i řešení 
osobních  sporů jinak než za použití střelných, palných zbraní – počínaje revolvery a konče 
různými druhy děl. Počátky doby, kdy tyto zbraně začaly doprovázet užívání zbraní bodných 
a sečných, až je nakonec zcela vytlačily, sahají hluboko do středověku. Tyto palné zbraně se  
staly významnou součástí vybavení vojsk v Evropě a v západní Asii a byly dále zdokonalová-
ny. Současně se staly také předmětem, který mohl být a byl různě využit, podobně jako zbra-
ně chladné, uměleckými řemesly. Tak jako jiné zbraně, také zbraně palné sloužily a¨dosud 
slouží sice k zabíjení protivníků, avšak byly také produktem a součástí hmotné kultury oblastí 
jejich výroby a užívání ï součástí jejich technického vývoje. 
  
 Síly střelného prachu bylo využíváno ve dvou druzích střelných zbraní – ve zbraních 
odpalovaných ze stabilního postavení na pevném podloží  a obsluhovaných několika muži, 
zbraních různých typů z kategorie děl, a ve zbraních odpalovaných z ruky samotným střel-
cem, zbraních rovněž různých typů z kategorie pušek, resp. pistolí, 
  
 Sledování počátků a rozvoje používání těchto ručních palných zbraní v oblasti Blízké-
ho východu vyhradil autor studie její první díl (s. 16 – 62). Druhý díl (s. 63 – 95) věnoval 
technickým otázkám ručních palných zbraní a jejich vnějšímu vzhledu upravenému umělec-
kými řemesly. 
 
 Využívání ručních palných zbraní autor sledoval u vojensky nejaktivnějšího státu Blíz-
kého východu v době začátků a rozmachu jejich používání, tj. u Osmanské říše. Nezanedbal 
však ani první zprávy o využití střelného prachu k destrukci obranných staveb ve 13. století 
ani náznaky metacích či odpalovacích zařízení používajících střelný prach, katapultů i jakých-
si děl (s. 22-26).. Autorově pozornosti neušel ani odpor egyptských mamlúků ke střelným 
zbraním, který významně přispěl k zániku jejich státu (s.30-36). Sleduje i možné cesty, po 
kterých se střelný prach mohl dostat do Evropy – střední a západní, a spolupráci mamlúckých 
sultánů s evropskými obchodními centry na dodávkách střelného prachu a hotových zbraní. 
Hlavní součást prvního dílu práce tvoří kapitoly věnované používání ručních palných zbraní 
armádami (zvl. janičáry) Osmanské říše v době její expanse na bojištích v jižní a východní 
Evropě a na moři a taktikám využití palných zbraní, jimiž osmanská vojska čelila taktickým 
využití palných zbraní křesťanskými vojevůdci. Tento výklad ukončuje porážka osmanských 
oblehatelů Vídně v r. 1683 (s.37-62). 
 
 Ve druhém díle své práce se autor věnuje především technickému vývoji palebných 
zařízení ručních palných zbraní,  zápalných spoušťových mechanismů. Všímá si při svém 
podrobném popisu jak jednotlivých druhů těchto tzv. zámků také od jejich výchozích forem 
odvozeným typům. (s. 63-82).  Poslední kapitoly druhého dílu jsou věnovány řemeslnému 
provedení dvou hlavních částí ručních palných zbraní – pažbě a hlavni (s. 84-92). Výklad 
uzavírá kapitola o umělecké výzdobě především pažby (s. 92-95).  
 



 Autorův závěr shrnuje dosažené výsledky a naznačuje některé další otázky výzkumu, 
které možným zájemcům nabízejí sbírky nacházející se v České republice, v museích či sbír-
kách zámeckých. 
 
 Úkol, který v úvodu ke své práci uvedl, totiž zmapovat počátky a pozdější vývoj ruč-
ních palných zbraní v oblasti Blízkého východu, autor bezesporu úspěšně splnil. Jeho práce je 
přehledně koncipována, výklad a formulace výsledků studia jsou jasně formulovány. Práce 
splňuje rovněž všechny požadavky na její vnější formu. Připojen je seznam použitých prame-
nů a druhotné literatury v tištěné a elektronické podobě. Na tyto informační zdroje je v textu 
studie řádně odkazováno, stejně jako na citáty z nich.  
 Důležitá je obsáhlá obrazová příloha vytvořená z použitých zdrojů, na niž autor na 
příslušných místech v textu svého výkladu náležitě odkazuje. 
 
 Připomínky k předloženému výsledku autorova úsilí nemám, protože jsem je s auto-
rem prokonsultoval během přípravy konečného textu. Dnes bych připojil jen malé poznámky 
na okraj, a to, že by bývalo vhodné ve výkladu o výrobě palných zbraní v Osmanské říši zmí-
nit slévárny dělových hlavní a jistě také hlavní ručních palných zbraní v Istanbulu, ve čtvrti 
Tophane; druhou poznámkou bych chtěl upozornit na opožděné přijetí palných zbraní a jejich 
využívání íránským šáhem ÝAbbásem I. (1587-1629) za pomoci dvou britských obchodníků-
diplomatů bratří Sherleyů, kteří zprostředkovali přísun zbraní a účastnili se i vytvoření dělo-
střeleckých a střeleckých oddílů. Pokud jde o výzdobu pušky (jejích pažby), tvořil ji podle 
svého vkusu a dovednosti její výrobce, nebo podle přání jejího uživatele/majitele, střelce, 
nebo byla určena příslušností střelce k určitému oddílu ?  
 
 Válečné technice zemí Blízkého východu  dosud žádný z našich předchůdců pozornost 
nevěnoval, předložená práce je tedy prvním pokusem toto thema zpracovat. Přitom úroveň její 
methody, struktury, i formy pojednání považuji za plně vyhovující požadavkům kladeným na 
magisterské práce. Proto práci hodnotím kladně a doporučuji ji k dalšímu pojednání a k obha-
jobě. 
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