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HISTORICKÉ ZBRANI2
(Dolínek, V. - Durdík, J.: Historické zbrane.
Praha, Naše vojsko
2008, 358 S., 995 Kc.)
Nekteré práce predních ceských odborníku na historícké zbrane v minulosti vycházely v rade jazyku, ale nikoli
v ceštine. Vydavatelé proste nepredpokládali, že by náš trh byl schopen zaplatit vydání reprezentativní velkoformátové publikace. To je i prípad knihy
Historické zbrane od Vladimíra Dolínka
a Jana Durdíka, která v roce 1993 vyšla
v anglictine a francouzštine a vletech
1995 a 1996 v nemcine. Teprve letos se
ceského vydání osvedceného a aktualizovaného titulu ujalo Naše vojsko.
Základem knihy jsou velké fotografie, vetšinou barevné, v omezené míre
také cernobílé. Autorem vetšiny z nich
je Pavel Vácha. Cenným doplnením

jsou kresby Petra Moudrého.
Najdeme zde však také primerene rozsáhlé, informacne
bohaté texty a ke každému
obrázku pochopitelne
patrí
popis ka.
Kniha je venována chladným astreiným zbraním (mechanické, palné, pneumatické) v pomeru jedna ku jedné.
Pokud se týká místa puvodu, prevažuje
pochopitelne
Evropa s durazem na
strední. Publikované zbrane pocházejí
prevážne z ceských sbírek, ale je zde
i rada unikátu ze zahranicí. Vedie typických predstavitelu jednotlivých skupin zbraní nechybejí exempláre unikátní, bohate zdobené nebo z jiného
duvodu zajímavé.
Texty se vztahují ke zbraním urcitého
období, urcitých spolecných znaku ne-

bo kategorií (mec, palaš, šavle, predovky, zadovky, vetrovky, kombinované
zbrane,
vzduchové zbrane). Chladným zbraním se kniha venuje
,od jejich nejstarších pocátku
v hlubokém praveku až do
19. století a podobne ciní
u zbraní strelných, resp. predevším pa Iných, kde je vývoj
doveden k revolverum na jednotný náboj a prvním hromadne zavádeným
opakovackám. Práce je doplnena výberovým prehledem ceské i zahranicní
odborné literatury a orientaci v ní
usnadnuje rejstrík.
Vhodne zvolený pomer mezi ilustracemi a textem z knihy ciní jak zdroj potešení pro laika, jenž se s historickými
zbranemi setkává poprvé, tak zdroj informací pro vážného zájemce.
JT

LOVECKÉ STRELECTV(
(Krivjanský, T.: Myslivecké sti'electví. Ružomberok, EPOS s. r. o. 2007,
260 s.)
Puvodne slovenská publikace, kterou do ceštiny preložil Ing. Jm Poncar, nekdejší vedoucí konstruktér
Zbrojovky Brno, si klade za cíl komplexne predstavit
vše podstatné
o loveckém strelectví.
Kniha formátu
A4 pojednává
napr. o nábojích do kulovnic v CSSR
a CR,deformaci základních typu loveckých kulových strel po strelbe do balistické želatiny, balistických hodnotách
náboju do kulovnic, balistice, dráze letu strely v optimální nástreiné vzdáienosti, nastrelení kulové zbrane, nábojích do brokovnic v CSSRa CR atd.

Nechybí pasáž venovaná
odpovedi na otázku, jakou zbran si porídit. Jsou
zde predstaveny tuzemské i zahranicní kulové
a kombinované zbrane,
brokové zbrane, malorážky a také flobertky.
Hodnotné
jsou údaje
o uplatnení
zbraní
a streliva v praxi. Ctenár
je seznámen se základními fyzikálními jednotkami používanými ve strelectví a s jejich vzájemnými prepocty,
s delením' popisovaných zbraní a ráží
podie výkonu, i s loveckou optikou rozdelenou na pozorovací a zamerovací
dalekohledy atd. Publikace se venuje

také
overování
zbraní
a o kontrole streliva a její
soucástí je i prehled znacek
zkušeben z doby CSSR,CR
a SR. Užitecné jsou rovnež
pasáže o vzniku jednotných mysliveckých organizací v CR a SR.
Kniha v tvrdé vazbe obsahuje pres 500 fotografií
a ilustrací (více než 400 barevných) a Ize ji objednat
napr. v redakci Sveta myslivosti nebo u vydavatele
(bližší informace jsou na webových
stránkách www.krivjansky.sk). K dostání je ale i v bežné distribuci, kde se dá
porídit za cenu do 400 Kc.
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OBRANA
2:ELEZNÉ OPONY
(Dubánek, M. - Lakosil, J. - Minarík, P.: Utajená obrana železné opony. Ceskoslovenské
opevnení 1945
-1964. Praha, Mladá fronta 2008,
216 s. + 32 s. bar. príl., 349 Kc.)
Behem studené války opevnovalo
své hranice mnoho evropských státu
patrících do obou zneprátelených bloku, i vetšina státu neutrálních. Tato
opevnení jsou však stále pomerne málo známá, predevším z toho duvodu, že
byla utajována ješte dlouho poté, kdy
ztratila svuj význam. Soucástí takových
systému mohly být modernizované objekty z období pred druhou svetovou
válkou, i objekty nove postavené, což
je i prípad opevnení poválecného Ceskoslovenska. Tomuto tématu je venována publikace Utajená obrana železné opony, kterou vydalo nakladatelství
Mladá fronta a jež ctenárum prináší
obrovské množství informací o této za-

nostních objektu a jedjímavé a málo známé
Martin Dubánek'
Jan LakosIl . Paval Mlnarlk
notek, které je obsakapitole naší historie.
UTAJENÁOBRANA zovaly, a rovnež válecHloubka zpracování
tématu, podepi'ená rozŽELEZNÉ OPONY né plány Ceskoslovenské lidové armády.
sáhlým bádáním v arText je ilustrován velchivech a pruzkumem
kým množstvím ná kreprímo v terénu, zaslousu a unikátních archivží ocenení. Kniha popiních fotografií,
zasuje všechny typy nove
chycujících predevším
zkonstruovaných a též
zkoušky objektu, a též
reaktivaci starších, pi'edsnímky jejich soucasválecných lehkých i težné ho stavu.
kých pevnostních obProvedení knihy s pevjektu. Velmi podrobne
nou vazbou a barevse venuje predevším výnými fotografiemi je
voji objektu a jejich výsolidní, jisté výhrady si
zbroje a zminuje též
ale zaslouží práce jazykové korektorky.
mnoho projektu pevnostních staveb
To však nijak nesnižuje prínos této práa zbranových systému, které nakonec
ce, která je velmi zajímavá nejen pro
realizovány nebyly. Stranou nezustala
milovníky opevnení, ale i pro všechny
ani související témata jako maskování
zájemce o poválecnou historii ceskosloobjektU, jejich vnitrní vybavení, prevenské armády.
kážky a posádky. Strucne jsou popsány
Ondrej Filip
též zbrane, které byly ve výzbroji pev-
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