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A. D e f i n í c i a  a  š t r u k t ú r a.  

1. V najširšom zmysle súbor všetkých druhov zbraní a iných bojových prostriedkov, obranných 

zariadení, resp. zbraní používaných na lov v istom období. 

2. V užšom zmysle tie zbrane a bojové prostriedky, ktoré sa používajú spolu v konkrétnej 

bojovej akcii, pretože spôsobom použitia a funkčnou účinnosťou sa vzájomne dopĺňajú. Vo včasnom 

stredoveku predstavuje výzbroj zvyklosťami, alebo aktuálnou organizačnou potrebou podmienenú 

optimálnu zostavu zbraní jednotlivca na koni, alebo pešo, zostavu zbraní v určitej bojovej formácii (tu 

i výskyt skupinových zbraní a pod.), prípadne vojenskú vybavenosť plavidla. 

 Kvalita zbraní a skladba výzbroje rozhoduje spolu so spôsobom boja (stratégia a 

taktika), veľkosťou vojska, stupňom bojaschopnosti jednotlivých bojovníkov, úrovňou fortifikačných 

zariadení, zabezpečením zásobovania (výber termínu vojenského ťaženia, komunikácie) a 

psychologickou motiváciou o úspešnosti boja.  



Štruktúra individuálnych a skupinových militárií 

• A. Zbrane a výzbroj jednotlivca 

• Sečné 

• 1. Meče 

• 2. Šable 

• 3. Ďalšie druhy + deriváty a hybridy 

• Bodné  

• 1. Bojové nože a dýky 

• 2. Kopije a oštepy 

• 3. Ďalšie druhy + deriváty a hybridy 

• Úderné 

• 1. Sekery 

• 2. Kyjaky, sekeromlaty, budzogáne 

• 3. Ďalšie druhy + deriváty a hybridy 

• Diaľkové a ich príslušenstvo 

• 1. Luky, kuše, hroty šípov a tulce 

• 2. Praky 

• 3. Prvé palné zbrane 

 

• B. „Kolektívne“ zbrane 

• 1. Obliehacie zariadenia 

• 2. Palné zbrane 

• 3. Iné bojové prostriedky 

• C. Bojový odev (vývoj) 

• 1. Pancier, kovové, kožené a 
textilné časti ochranného odevu 

• 2. Prilby 

• D. Výstroj jazdca a súčasti 
konského postroje 

• 1. Sedlá 

• 2. Ostrohy 

• 3. Vývoj zapriahania a sedlania koní 

• 4. Strmene 

• 5. Zubadlá 

• 6. Podkúvanie 

 



II. Skupinové zbrane. 

A. Útočné, obranné  

1. Obliehacie zariadenia a mechanizmy: a/ barany; b/ stroje na vystreľovanie veľkých oštepov na 

princípe mohutnej kuše (balista), alebo systémom údernej pružiny (katapult); c/ mechanizmy – veľké 

praky na metanie kameňov (machina, onager) na princípe vymršťujúcej pružiny, alebo páky; d/ od pol. 

14. stor. palné zbrane 

B. Obranné zariadenia – hrady, hradiská, systémy tzv. zemskej obrany, záseky (hradby, valy, priekopy a 

pod.); pri obrane sa používali proti útočníkom rôzne pasce a prekážky (napr. proti jazde tzv. štvorhroté 

nášľapové bodce); v prístavoch a na väčších riekach zátarasy proti lodiam. 

C. Dopravné prostriedky (jazda, vozy, lode), komunikácie, vojenské ženijné a iné pomocné prostriedky 

prieskum pohybu (pri útoku i ústupe) a poškodzovanie zariadení nepriateľa, signalizačný systém, 

sledovanie komunikácií, optimálnych prechodov cez obťažné úseky – pohoria, rieky, močaristé miesta, 

výber stanoviska pre tábor alebo miesto bojového stretnuia a jeho budovanie, sociálnocharitatívne a 

liečiteľské úlohy, pomocné práce pri vojsku – oprava výzbroje, údržba zvierat a pod. 

 Skladba výzbroje, formy a funkcie zbraní podliehajú v čase a priestore neustálym zmenám. 

Tieto zmeny sa navzájom determinujú so zmenami v spôsobe boja, ktorý je závislý od celkového 

sociálnehoekonomického vývoja a štruktúry spoločnosti. 

 Skladbu zbraní a najmä ich tvary, spôsob nosenia a bojového použitia odzrkadľujú 

predovšetkým hmotné a výtvarné pramene. I oni sú však pre poznanie výzbroje v rôznych častiach 

Európy kvantitatívne a kvalitatívne nevyrovnané. Napr. súčasti výzbroje v hroboch sú predovšetkým 

odzrkadlením pohrebného rítu koreniacom v starodávnych nadstavbových predstavách. 

 Hmotné pramene poskytujú najviac informácií o druhoch a tvaroch výzbroje, o technológii 

výroby militárií. Z tohto hľadiska majú veľký význam i nálezy z opevnených a neopevnených sídlisk a iné 

hromadné, alebo ojedinelé nálezy. 

 Morfologickú charakteristiku dopĺňajú výtvarné pramene (najmä plastiky), ich hlavným 

prínosom je však znázornenie nosenia a použitia zbraní jednotlivca, kombinácie výzbroje a konštrukcia 

zložitejších dobývacích skupinových mechanizmov (miniatúry). Na myšlienku symbolického vybavenia 

hrobov príslušníkov feudálnej triedy „ušľachtilými“ zbraňami nadväzujú asi náhrobné pomníky 

s reliéfnym zobrazením pochovaného šľachtica v plnej zbroji. Metodickým úskalím, s ktorým sa treba 

vysporiadať pri využití výtvarných prameňov o výzbroji je neraz ich sklon k  archaizácii a schematizácii. 



Pramene k poznaniu vojenstva a 

výzbroje v 8.-16. stor. 

 

Druhy prameňov: 

Písomné 

Hmotné 

Výtvarné 



Vypovedacia schopnosť 

militárií o živote v stredoveku 

na území Slovenska 
 

1 Pohrebiská 

2. Sídliská 

3. Ojedinelé nálezy, súbory z 

vodných tokov 

4. Domáca výroba militárií a 

výzbroj ako predmet výmeny – 

obchodu 

5. Vojny v 8.-16. stor. na území 

Slovenska 

6. Lov 

7. Úloha zbraní v spoločenskej 

symbolike  









Typológia tzv vikingských mečov (Petersen 1919 –schéma) 



Významné predveľkomoravské hradiská na JZ a SZ Slovensku



Vojenské udalosti Veľkej Moravy 

v písomných správach (65)
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Súbory riečnych nálezov z Hrona. 

Lokality č. 1-7 na mapke so 

stredovekým osídlením a hlavnými 

komunikáciami 



Nový Tekov. Dvojostré meče 



Nový Tekov. Sekery II 























Ďakujem(e), za pozornosť... 


