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Úvod 

Úvodem této práce je nutno představit problematiku skupiny strojů, jejichž 

průmyslový význam je v současné době prakticky zanedbatelný. Skupina strojů nazvaných 

jako stroje obléhací však může nabývat překvapivého historického významu, neboť 

v dobách zejména raného a vrcholného středověku se jednalo o zařízení, která sama o sobě 

hrála významnou roli z hlediska soudobého vojenství, zejména v případě obléhání 

opevněných objektů v čele s hrady či opevněnými městy.  

Předmětem této závěrečné práce tak je sumarizace celé problematiky včetně 

nastínění historického kontextu nutného k porozumění situace, v níž docházelo k použití 

této skupiny zařízení. V této části práce bude proto uvedeno množství přístupů 

k problematice obléhání spolu s používanými taktikami a strategiemi pro získání daného 

objektu. Lze předpokládat též znázornění historického vývoje obléhacích strojů nutně 

spjatého s vývojem hradního opevnění, pro jehož překonání byla tato zařízení 

konstruována. 

Dalším z klíčových témat celého dokumentu je přehledné rozdělení středověké 

obléhací techniky do kategorií podle principu fungování daného stroje či použití daného 

zařízení na bojišti. Vzhledem k charakteru této práce tak bude tato část obsahovat získané 

technické specifikace jednotlivých zařízení.  

V praktické části této práce lze předpokládat výběr jednoho ze zástupců z oblasti 

obléhací techniky, jež bude sloužit pro řešení s cílem tvorby technické dokumentace. Pro 

dosažení tohoto cíle bude klíčový náležitý mechanický rozbor celé úlohy včetně rozboru 

jednotlivých komponent tvořících daný stroj. Závěrem této práce by bylo vhodné zmínit 

také ekonomický rozbor dané úlohy s cílem získání výsledné ceny pro konstrukci vybraného 

zařízení. 
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1. Středověké obléhání 

Samotným obléháním myslíme obklopení města či pevnosti ozbrojenými jednotkami 

za účelem porážky obránců – osob, které dané místo brání. V průběhu středověku bylo 

obléhání klíčovým prvkem soudobého procesu válčení, který od 11. století vlivem rozšíření 

výskytu hradů v Evropě počtem předčil bitvy na otevřeném poli. Od 12. do 15. století 

našeho letopočtu v případě středověkého vedení války se stalo obvyklým pravidlem, 

platícím obzvláště v případě administrativní či jiné strategické důležitosti obléhaného 

místa, že ten, kdo vyhraje obléhání, vyhraje samotnou válku. [1] [2] 

1.1. Proces vedoucí k obléhání 

V případě středověkého obléhání je nutno pochopit, že se jedná o velmi komplexní 

a nacvičený proces, jenž končil přímým útokem na obléhané místo pouze v případě 

selhání všech ostatních pokusů o získání dobývaného hradu či města. Celá problematika 

zahrnovala jak armádu, kterou bylo nutné shromáždit a následně v průběhu doby platit, 

tak také shromáždění a doprava zásob. [3] 

Velitelé daného vojska nejprve tedy museli zvolit strategii, kterou bude nutné pro 

úspěch obléhání dodržet. Dále bylo nutno rozmyslet, ze kterých částí ovládaného území 

je nutné svolat nejlepší z lučištníků, truhlářů, kovářů, ženistů či inženýrů, a kolik zásob, 

mezi něž bylo možné zařadit například dřevo, olovo či potravu, bude požadováno 

v průběhu celé události. [3] 

Vzhledem k celkové složitosti celého procesu bylo nutné nejprve vzít v úvahu, jakým 

způsobem bude nutné postupovat v případě vlastního obléhání. Nejjednodušší metodou 

bylo obklíčení celého hradu či města, jež by odřízlo obránce od potřebných zásob jídla 

a dalších posil a nevyhnutelně tak vedlo ke kapitulaci obránců. Ve většině případů však 

posádka hradu měla vlastní zdroj vody a uskladněné potraviny, což mělo za důsledek 

dlouhou dobu trvání celého procesu v řádu měsíců. Další variantou pro obyvatele 

obléhaného místa bylo využití utajeného tunelu či chodby vedoucí do hradu či města, jež 

v omezené míře zajišťovalo pohyb osob a zásob do obléhaného objektu. Navíc v případě 

velkých opevněných měst byla tato strategie vzhledem k jejich velikosti takřka 

neproveditelná. [2] 

 Nejen z pohledu útočníků bylo nejuspokojivější samotnou bitvu ukončit ještě před 

jejím začátkem. Ve skutečnosti tedy bylo mnohem více obléhacích procesů vyřešeno 

pomocí vyjednávání, podplácení či jiných forem zastrašování než bitvou samotnou. 

Značnou roli zde hrála velikost vojska obléhatelů a také reputace přítomného velitele 

např. král Jindřích I. Anglický nebo sv. Jana z Arku. Vzhledem ke značné logistické 

náročnosti celého procesu tak potenciální útočníci běžně činili alespoň letmé pokusy 

o pokojné ukončení konfliktu. V mnoha případech byla obráncům hradu či města dána 

doba trvající sedm až čtyřicet dní, jež měla být využita ke zvážení možnosti kapitulace. [2] 

[3] 
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Pokud však nedošlo ze strany obránců k přistoupení na nabízené podmínky, začalo 

samotné obléhaní zjevným znamením, které symbolicky odráželo úmysl útočníků 

zaútočit. Mohla jím například být střelba z kuše, vržení oštěpu či v jistých případech 

střelba projektilů obléhacími stroji na hradní bránu. Následně byl nedaleko od hradeb 

vystaven tábor obléhatelů spolu se základními ochrannými prvky. Zatímco další z částí 

vojska podněcovaly v okolí nepokoje s cílem získání jak nových vojáků, tak také dalších 

zásob od místních obyvatel, inženýři na straně obléhatelů začali vztyčovat rozměrné 

obléhací stroje. [3] 

1.2. Samotné obléhání 

V případě, že samotný hrad byl obehnán příkopem, jenž mohl být jak suchý, tak 

zaplavený vodou, bylo nejprve nutné zdolat tuto překážku a umožnit tak přesun útočníků 

k vnější zdi hradu. Toho mohlo být docíleno pomocí navršení zeminy, větví či jiného 

dostupného materiálu do vlastního příkopu. V případě zaplaveného příkopu mohlo být 

alternativou též přeplavení přes překážku pomocí člunu, který tak mohl přemístit část 

útočících sil k patě obvodové zdi. [3] 

Následně bylo pro jednotky útočníků jednou z variant provést tzv. zlézání hradeb 

neboli zdolat vnější obvodovou zeď pomocí žebříků. Přes zdánlivou jednoduchost tohoto 

způsobu útoku se však jednalo zároveň o jednu z nejtvrdších a nejnebezpečnějších 

strategií, pro jejíž úspěch bylo nejprve pro útočníky klíčové co nejrychleji vylézt 

po žebřících, následně přeskočit na cimbuří a začít boj s obránci na hradbách. Tento 

proces běžně probíhal na několika místech zároveň s cílem rozdělení pozornosti sil, jež 

daný hrad bránily, což vedlo k nutnému tříštění počtů obránců v jednotlivých úsecích. 

V průběhu tohoto procesu byly útočící jednotky podporovány lučištníky, kušiníky či střelci 

z praků. [3] [4] 

Jedním z nejslabších míst bývala hradní brána, jež bývala hlavním místem pro vstup 

do hradu a tedy jedním z primárních cílů ofenzívy. Vzhledem k této skutečnosti 

obsahovala konstrukce hradní brány různorodý systém překážek a jiných defenzivních 

prvků, který měl značně ztížit vniknutí útočníků do obléhaného objektu a tím tedy 

prodloužit čas vystavení útočících sil projektilům obránců. Častým z prvků byla padací mříž 

umístěná v prostoru brány, jež byla obránci seshora spuštěna a mohla být doplněna 

druhou mříží situovanou v prostoru brány blíže k útočníkům, jež bývala spuštěna ve chvíli, 

kdy síly útočníků doléhaly na bližší mříži, a tak uvěznila omezený počet útočníků mezi 

oběma mřížemi. V daný okamžik bylo následně využito dalších defenzivních prvků 

sloužících k likvidaci uvězněných nepřátel, jako byly střílny pro lučištníky či speciální 

otvory ve stropu nad hlavami útočníků, jež sloužily pro svrhávání kamení, horkého písku 

či vroucí vody. [5] 
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1.3. Další strategie obléhání 

1.3.1. Využití zrady či lsti 

Jednou z variant pro získání přístupu do hradu bez zbytečných obětí mohlo být 

využití zrady některých z obránců či samotného velitele, který mohl za kapitulaci 

obdržet značný úplatek, kterým se však dopouštěl velezrady a podle toho se s ním 

následně zacházelo. V soudobé praxi se zrada odehrávala na výrazně nižší úrovni. Osoby 

sympatizující s obléhateli mohly být přesvědčeny k otevření bran, prozrazení slabých 

bodů opevnění, jako bývala například existence odpadního kanálu, či jednoduše 

k utajení přítomnosti útočníků v případě nočního útoku s cílem překvapit obranu hradu 

nepřipravenou. [6] 

Dalším z možných postupů mohla být infiltrace agentů do posádky pevnosti či, 

ještě častěji, mezi civilní obyvatelstvo hradu. Tyto osoby se následně mohly pokusit 

o sabotážní činnost zastoupenou například otrávením studny, likvidací zásob potravin 

či dokonce atentátem na osobu klíčovou pro obranu tvrze. [6] 

1.3.2. Podkopávání hradeb 

Další z využívaných strategií, které se lišily o přímé zteče, býval pokus 

o destabilizaci hradní zdi pomocí podkopání hradeb. Jednalo se o pravděpodobně 

nejsnazší způsob prolomení hradeb bez obléhacích strojů, který však byl velice 

zdlouhavý, proto byl používaný pouze v případě protahovaného obléhání. Šlo také 

o velice rizikovou činnost vzhledem k řadě bezpečnostních rizik od nepřátelské střelby 

až po samotné zřícení chodby či hradby samotné na hlavy útočníků. [6] 

 

 

Obr.  1.: Možné strategie útoku pomocí podkopání hradeb 

Zdroj obrázku: [7] 
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Celý proces spočíval ve vykopání jámy u úpatí hradby či tunelu vedoucího pod 

hradbou s nadějí ve zřícení hradby. Obyvkle se jednalo o vytvoření tunelu z místa mimo 

dostřel obránců do místa, kde mělo dojít ke zřícení (viz ilustrace 1; 2 a 3 na obrázku 

níže). Po dosažení kýžené polohy tunelu do cílové oblasti byla pod hradbou vykopána 

velká kaverna podepřená výdřevou, která v konečné fázi měla nést hmotnost zdi nad ní.  

V požadovaný okamžik byla provedena cílená destukce dřeva výdřevy zapálením 

či jiným narušením, což vedlo ke zřícení dané části hradeb do vykopané kaverny. [6] 

Jedna z překvapivě efektivních metod, jak obránci mohli výstavbu tunelu odhalit, 

spočívala v umístění nádob s vodou na vnitřní straně hradeb a sledování zda případné 

chvění vodní hladiny neindikuje otřesy spojené s kopáním. V obraně proti stavbě tunelů 

bývala použita řada taktik, z nichž většina spočívala ve vykopání dalšího tunelu 

útočníkům naproti a následné podzemní šarvátky mezi soupeřícími silami či jiné 

eliminaci minérů soupeře. [8] 

1.4. Hrady a jejich funkce při obléhání 

Prvním skutečně originálním objevem, který značně ovlivnil vývoj obléhací techniky 

ve středověku, byl vznik jiného typu opevnění. Opevněná města a pevnosti pochopitelně 

existovaly již dlouho předtím, ale v případě hradů docházelo k odlišnostem v několika 

zásadních směrech. Jednalo se tak o důležité opěrné body, které během obléhaní byly 

oproti dlouhým obranným zdem opevněných měst častokrát výrazně efektivněji bráněny. 

[4] 

Jednou ze základních funkcí hradu byla ochrana významných osob, a proto byly 

hrady obydlími králů, vévodů, hrabat či jiných velmožů. Byly také domovem nejen 

samotných pánů a jejich rodin, ale i služebnictva včetně osobních strážců, vojenských 

družin či osobního vojska. [4] 

1.4.1. Vývoj hradního opevnění 

V případě nejranějších hradů je nutno vycházet spíše z archeologických nálezů než 

z listinných pramenů vzhledem k totožnosti výrazů užívaných pro popis raných hradů 

stejných jako v případě staršího opevnění. Opevnění prvních hradů bylo nejčastěji 

vytvořeno pomocí zemních prací spolu s vystavením dřevěné palisády. V soudobé praxi 

bylo běžně využíváno typu opevnění zvaného motte-and-bailey, jež se skládalo 

z přírodní či uměle vytvořené vyvýšeniny (motte – pahorek), na němž byla obvykle 

vystavěna dřevěná věž sloužící jako obydlí pána hradu, a níže položeným nádvořím 

větších rozměrů (bailey – hradní nádvoří), jež bylo zaplněno budovami sloužícími 

ostatním obyvatelům sídla. Obě části pevnosti bývaly spojeny dřevěným mostem 

a obklopeny příkopy, náspy a palisádami. Z tohoto období pochází také dva nejstarší 

zástupci kamenných hradů – hrady Doué-la-Fontaine (950 n. l.) a Lageais (995 n. l.). [4] 
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Obr.  2.: Vzhled raného opevnění typu motte-and-bailey 

Zdroj obrázku: [9] 

V průběhu jedenáctého století začalo být běžné, že pánové v západní Evropě 

stavěli sami pro sebe, a to buď z kamene či zeminy či jejich vzájemné kombinace. Také 

došlo k dalšímu projektování a stavbě dalších kamenných hradů na území Británie a jižní 

Itálie. V Evropě došlo k revoluci ve vývoji obranné techniky, a proto bylo nutné 

přehodnotit metodiku útoku proti hradům, které se tak staly primárním cílem obléhání 

a i ve městech tvořily poslední možnost obrany. [4] 

K ustálení poměrů v Evropě došlo během dvanáctého století díky získání větší 

autority evropských králů, jež vedlo k lepší kontrole nad jejich vazaly, kteří nemohli 

konkurovat bohatství králů přímo souvisejímu s bezpečností jich samotných, neboť 

bohatí pánové mohli budovat nejlepší hrady, v této době již stavěné ryze z kamene, 

a konstruovat nejúčinnější obléhací stroje. [4] 

Hrady a jejich věže do této doby měly především pravoúhlý půdorys, a proto další 

z významných změn bylo zavedení věží s kruhovým půdorysem, které bylo výrazně 

složitější podkopat či jinak zničit vzhledem k absenci rohů, na něž se bylo možné 

zaměřit, což vedlo k nutnosti dalšího vývoje v oblasti obléhací techniky. V případě této 

inovace šlo částečně o inspiraci starověkou římskou architekturou spolu se získáním 

nových poznatků byzantského a saracénského stavitelství. [4] 

K dalšímu významnému kroku v konstrukci hradů došlo vlivem zlepšení 

konstrukce vnějšího opevnění způsobeným nákladným a složitým projektům hradů. 

Hlavní myšlenkou soustředného hradu byla existence více než jedné řady vnějších 

hradeb, které se směrem ke středu hradu postupně zvyšovaly, a tak poskytovaly 

možnost snažší obrany. U nových hradů tak došlo k posunu důrazu od centrální věže 

k vnějším hradbám. [4] 
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2. Obléhací technika 

2.1. Vývoj obléhací techniky 

Při hlubším zkoumání středověké obléhací techniky zjistíme, že metody využívané 

středověkými techniky nejsou v rámci historie ničím novým. Z výpovědi některých 

historiků by bylo možné se domnívat, že změny v této oblasti ve starověkém světě 

probíhaly rychleji než v případě doby středověku, avšak tento pohled je do jisté míry 

zavádějící. Moderní historikové zabývající se obdobím starověku zkoumají období 

několika tisíců let, zatímco v případě středověku se jedná pouze o období v rámci jednoho 

tisíce let. Nicméně je nutno souhlasit s faktem, že obecná povaha středověké obléhací 

techniky je založena na starověkých základech. [4] 

2.1.1. Starověk 

Prvotní opevnění pocházejí z doby nejméně 3000 př. n. l a rané důkazy obléhacích 

metod je možné nalézt na ilustracích žebříků s koly sloužících ke zdolání hradeb 

datovaných kolem roku 2000 př. n. l. Z období kolem 1800 př. n. l. pocházejí popisy 

známých obléhacích zařízení, mezi které patří obléhací beran či věže na kolech. Chetité 

a Asyřané na Středním východě se zasloužili o zlepšení obrany včetně výstavby 

 
Obr.  3.: Typickým příkladem soustředného hradu je Krak des Chevaliers v Sýrii 

Zdroj obrázku: [10] 
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obléhacích táborů, vodních příkopů nebo hradních věží a citadel. Dále lze také nalézt 

důkazy o vojenském dolování či podkopávání, padacích mostech či výstavbě ramp. [4] 

Pro rané dějiny obléhací techniky je typické předávání nápadů mezi civilizacemi 

např. Chetité od Asyřanů, Řekové od Féničanů apod. K poslednímu velkému předávání 

vědomostí došlo mezi Řeky a Římany. Římské obléhací metody tak představovaly první 

větší vývoj obléhací techniky v západní Evropě, které měly zásadní vliv na vývoj 

středověké obléhací techniky. [4] 

V římském válečnictví byla užívána celá řada obléhacích strojů včetně ballistae, 

vrhačů kamenů, katapultů, pohyblivých věží či krytých dobývacích beranů. V několika 

případech Římané také vylepšili dříve známé zbraně například v případě strojů scorpio 

(stroj sloužící k vystřelování šipek; znám jako oxybeles) či vrhacího stroje nazvaného 

onager (důležitý předchůdce středověkých obléhacích strojů), u něhož docházelo 

k značnému zpětnému rázu. Dalším z římských vynálezů byl velký stroj pojmenovaný 

balista umožňující vrh těžších projektilů s vyšší přesností. Mnohé z římských inovací 

jako stavby s vodními příkopy, padacími mosty či opevněnými bránami lze lehce 

zaměnit za středověké vzhledem k faktu, že tyto obléhací techniky přímo vedly ke 

středověkým metodám obléhacích bojů. [4] 

2.1.2. Raný středověk 

Evropa v období raného středověku, jež bylo charakteristické především invazemi 

a nestabilitou, byla velice často sužována konflikty. Vzhledem k postupnému úpadku 

a následnému zhroucení Římské říše, jejíž kultura však do jisté míry přetrvala, došlo na 

západě ke vzniku nových vojenských jednotek. Byzantská říše však na východě 

existovala téměř až do konce středověku, a proto v průběhu raného středověku 

pokračovala ve zdokonalování bojové techniky. Jedním z byzantských vynálezů dané 

doby byl tzv. řecký oheň, vynalezený údajně syrským technikem jménem Kallinikos, jenž 

do Byzance dezertoval ze Sýrie. Jednalo se o velmi účinnou zápalnou směs, jejíž 

efektivita z ní udělala jedno z nejpřísnějších státních tajemství, a proto dodnes není její 

složení, v němž se pravděpodobně vyskytovala hlavně nafta, ledek, síra či pryskyřice, 

přesně známo. V průběhu času se však řecký oheň dostal do rukou Arabů a posléze 

i křižáků ze západu. [4] 

Jak již bylo dříve zmíněno, v Evropě docházelo k vzájemnému čerpání zkušeností 

mezi jednotlivými národy. Stejně tomu tak bylo i v případě vpádu „barbarských“ národů 

do Evropy, které posléze vzhledem k nutnosti překonávat kamenné hradby a odolávat 

římské obranné technice převzaly římské metody. Většina hlavních měst nově vzniklých 

barbarských států byla dřívější římská města, na kterých byly v mnoha případech 

prováděny další úpravy. [4] 
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2.1.3. Dochované zmínky o obléhací technice z období středověku 

V případě dobových písemných pramenů, které popisují obléhací stroje, existuje 

značný problém týkající se samotného určování použitých strojů v konkrétních 

případech obléhání. Jejich popisy byly ve valné většině případů latinsky zapsány 

duchovními, kteří nebyli vojenskými odborníky. I přes jejich znalost názvů pocházejících 

z antiky jim nebyl znám charakter fungování daného stroje, a proto nelze s jistotou říci, 

zda konkrétní použitý stroj doopravdy odpovídal jeho popisu. Z dobových ilustrací, jež 

byly však často pořízeny identickou skupinou autorů, či ostatních příležitostných 

pramenů, lze často stanovit konkrétní typ stroje, avšak i přesto je s nabytými znalostmi 

nutno zacházet velice opatrně. [4] 

2.2. Rozdělení obléhacích strojů 

Trvalou potřebou pro úspěšné získání obleženého objektu bylo vniknutí do města či 

hradu zničením, přelezením či proniknutím vnějšími hradbami. Lze tedy zavést možné 

rozdělení využívaných předmětů podle jejich účelu na zbraně a pomůcky sloužící 

k překonání hradeb či na zařízení sloužící k destrukci opevnění. [4] 

2.3. Vrhací stroje 

První z kategorií, na které je možné obléhací techniku rozdělit, je skupina vrhacích 

či metacích strojů sloužících k výstřelu různorodých projektilů za účelem likvidace 

nepřátelských jednotek či destrukce protivníkova opevnění. Zařízení v této kategorii se 

značně lišila nejen velikostí a výkonem, ale především také samotným principem 

fungování, podle něhož je možné tuto skupinu rozdělit na stroje využívající torzního 

momentu, stroje na principu velké kuše a zařízení využívající principu páky. [4] [12] 

 
Obr.  4.: Vyobrazení vrhacího stroje v Křižácké bibli ze 13. století 

Zdroj obrázku: [11] 
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2.3.1. Vrhací stroje využívající torzního momentu 

K rozšíření obléhacích strojů využívajících torze v jednoramenném či 

dvouramenném provedení došlo zejména v době úpadku římské říše ve 4. – 5. století 

n. l. Dvouramenné provedení, ač dříve oblíbené Římany, však vyžadovalo velkou míru 

zručnosti a údržby, proto bylo spíše využíváno jednoramenného obléhacího stroje 

zvaného onager fungujícího na stejném principu. Nevýhodou této skupiny zařízení však 

byla krátká životnost lan či šlach využívaných pro konstrukci daných strojů, jež vedla 

k brzkému nahrazení skupinou trakčních obléhacích strojů. [8] 

2.3.1.1. Konstrukce a princip fungování 

V případě jednoramenného provedení se jedná o vrhací stroj s lžícovitým 

ramenem, které bylo nataženo zpět na zkroucených lanech, přadenech či zvířecích 

šlachách, ve kterých došlo k akumulaci mechanické energie vlivem vzájemného tření 

způsobujícího vznik torzního momentu, která byla uvolněna při výstřelu a tak předána 

letícímu projektilu. Je nutno zmínit, že evropské obléhací stroje na torzní bázi 

z ekonomických důvodů častěji využívaly koňské a dobytčí žíně oproti šlachám či vazům 

používaným Řeky a Římany, protože jejich získání znamenalo nutnou smrt zvířete. [4] 

[6] 

Z výpovědi středověkého arabského spisovatele lze usuzovat, že pro konstrukci 

tohoto stroje se používalo nejlepší třešňové dřevo, které je známé především svou 

pružností. Dalším z možných konstrukčních provedení bylo umístit stroj na rám 

opatřený koly, který měl za účel snazší přepravu na stanoviště. [4] 

 
Obr.  5.: Ilustrace torzního obléhacího stroje zvaného onager 

Zdroj obrázku: [13] 
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2.3.2. Velké kuše 

Zařízení vzhledem připomínající velké kuše pravděpodobně v době úpadku 

Římského impéria nahradily komplexní zbraně podobného vzezření fungujících na 

torzním principu. Jedním ze středověkých záznamů o demonstraci tohoto druhu 

zařízení je obléhání Paříže v letech 885-886, kde opat Ebbolus popisuje trojici dánských 

obléhatelů prostřelených šípem jako maso na rožni. [7] [8] 

Vzhledem k velkému množství různých rozměrů středověkých kuší není lehkým 

úkolem určit, které z těchto zařízení lze identifikovat jako obléhací stroje. Tyto zbraně 

se navíc objevují v dobovém umění nepravidelně a jejich rozměry jsou obecně 

přehnané. [8] 

 

Obr.  6.: Ilustrace možné koncepce velké kuše 

Zdroj obrázku: [7] 

 

2.3.2.1. Konstrukce a princip fungování 

Velké kuše, jako například středověká balista, využívaly k pohonu akumulaci 

energie pomocí ohybu pružného horizontálního lučiště a s ním spojeného nátahu tětivy 

pomocí navijáku. I přesto, že tato zařízení mohla být využita ke střelbě kamenných střel, 

byly hlavními projektily především dřevěné šípy s železným hrotem a dřevěným či 

mosazným opeřením. Hmotnost hroů dochovaných z francouzského Avignonu či 

švýcarského Hasenburgu se pohybuje v rozmezí 100 až 170 gramů. [7] 

Délka lučiště v případě dochovaných nálezů se pohybuje v rozmezí 1 a 2 metrů, 

například v případě popisu velké kuše z Avignonu z roku 1349 lze vyvodit, že délka 

lučiště daného stroje byla přibližně 1,6 m. [8] 
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V případě rámů, na nichž tyto zbraně byly instalovány, je informací ještě méně. 

Záznamy pocházející z roku 1361 z Dubrovníku indikují, že stroje tohoto druhu mohly 

být připevněny na podstavci zvaném scagno. [8] 

Vzhledem k omezenému účinku těchto zařízení proti pozemním stavbám byly 

zbraně na principu velké kuše využívány zejména proti živým cílům jako podpůrná 

střeba při útoku. Dalším z možných použití zejména pro obránce byla instalace těchto 

strojů v ustálených pozicích s omezeným zorným úhlem za účelem krytí přístupových 

cest či bran. Oproti ostatním strojům určeným pro vrh kamení se pravděpodobně 

jednalo o jednodušeji přepravitelné stroje vzhledem k několika záznamům o jejich lodní 

přepravě ze 13. století. Další z dobových pramenů pocházejích z Francie či Itálie se 

zmiňují o jejich instalaci na válečných lodích.  [7] [8] 

2.3.3. Trakční vrhací stroje 

Mangonely neboli pákové metací stroje byly popvré zaznamenány ve starověké 

Číně mezi 5. a 3. stoletím př. n. l., odkud se nejpozději do 7. století dostaly do oblasti 

Středního východu. První detailní popisy těchto zbraní pocházejí od řeckého arcibiskupa 

Jana z Thessaloniky, kde je při obléhání používali avarští nájezdníci vytlačení 

z domovské oblasti Juan-Juan v severozápadní Číně. Do konce 9. století došlo k dalšímu 

rozšíření mangonelů i do oblasti západní Evropy, kde bylo zaznamenáno jejich 

pravděpodobné využití při obraně Paříže před vikingským útokem v letech 885 – 886. 

Význam pákových metacích strojů přetrval až do konce 12. století, kdy byl postupně 

nahrazován vahadlovým prakem. [12] [8] 

 

Obr.  7.: Rekonstrukce trakčního trebuchetu z roku 1991 provedená na Torontské univerzitě 

Zdroj obrázku: [14] 
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2.3.3.1. Konstrukce a princip fungování 

V případě konstrukce pákových metacích strojů využívajících pro svou funkci 

trakce, mezi něž lze zařadit stroje nazvané mangonel či manádžaník (v případě 

arabských pramenů), se jedná o dlouhý trám spojený s rámem pomocí čep, kolem jehož 

osy se trám otáčel. Osa čepu, na kterém bylo upevněno rameno praku, dělila trám 

ramene na dvě části v poměru 5 až 6 : 1  v případě rozměrově meších zástupců 

a 2 až 3 : 1 pro větší zařízení. Na delším z konců ramene byl připevněn prak, do kterého 

byl před výstřelem umístěn projektil. K opačnému konci bylo připevněno množství lan, 

jejichž prudkým stažením na jednotný povel velitele došlo k výstřelu střely díky uvolnění 

praku v horní poloze. Nejmenší zástupci této skupiny mohli být obsluhováni jednou 

osobou, avšak v soudobé praxi se spíše jednalo o 20 až 100 mužů nebo žen po dvojicích 

tahajících za jednotlilvá lana. [8]  

Dosažený dostřel největších strojů z této skupiny tak mohl být v rozmezí od 

85 do 133 metrů. Nejvhodnější dřevo pro konstrukci metné páky bylo třešňové, avšak 

použitelné byly i cedry. Osa a konstrukce se nejlépe zhotovovaly z mladého doubku 

a další součástky jako hák pro zavěšení smyčky či hřeby spojující kostru stroje byly ze 

železa.  [8] 

V případě projektilů, které se během pracovního procesu této skupiny strojů 

používaly, se vzhledem k požadavkům na přesnost střelby nemohlo jednat o běžné 

neopracované kusy kamene. Proto pro správnou funkci daného zařízení museli být 

povoláni kameníci za účelem volby a úpravy vhodného materiálu do požadovaného 

tvaru a standardizované váhy. Moderní experimenty ukazují, že hmotnost projektilů 

v případě největších zástupců této kategorie mohla dosahovat až hodnoty 60 kg. [8] 

 

 

Obr.  8.: Nastavitelný rovný hák na konci ramene trakčního vrhacího stroje, provedení 
z rekonstrukce daného obléhacího stroje z 90. let 20. století 

Zdroj obrázku: [14] 
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2.3.4. Trebuchet 

Vahadlový trebuchet byl vynalezen během 12. století v oblasti východního 

středomoří či středního východu, kdy se objevilo první důvěryhodné svědectví o jeho 

existenci v pojednání arabského vojenského experta al-Tarsúsiho, které napsal pro 

Saladina okolo roku 1187. Během třináctého století začala být tato rozměrná zbraň 

používána i v Evropě a brzy byla považována za nejúčinnější obléhací stroj. Bohužel al-

Tarsúsiho ilustrace rámu jsou stroje jsou pouze schématické, a tak je jejich význam pro 

rekonstrukci stroje zanedbatelný. [14] [4] [8] 

Hlavní funkcí trebuchetu bylo, podobně jako u jeho historických předchůdců, 

poškození či úplné zničení dokonce i masivních zdí. Vliv tohoto obléhacího stroje na 

průběh obléhání byl mimořádný vzhledem k dochovaným zmínkám. Například při 

obléhání hradu v Ibize králem Jaime I. Aragonským, kde pro kapitulaci obránců stačilo 

pouhých 10 výstřelů. [4] 
 

 

 

2.3.4.1.  Konstrukce a princip fugování 

Velké praky typu trebuchet k činnosti využívaly gravitace a také jednoduché páky, 

na jejímž kratším kratším a silnějším konci ramene se nacházelo velice těžké protizávaží, 

které po uvolnění z počáteční polohy prudce kleslo k zemi. Na opačném konci ramene 

původně staženém dolů pomocí vrátku byla upevněna kapsa ze síťoviny či kůží, ve které 

Obr. 9.: Schéma pohybu vahadlového trebuchetu 

Zdroj obrázku: [20]  
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byl umístěn projektil. Rameno při výstřelu vytáhlo kapsu vzhůru a její pohyb byl dále 

urychlen volným zhoupnutím po obloukové dráze. Navíc také došlo k prohnutí ramene 

vlivem hmotnosti střely a působení setrvačných sil, což znamenalo nutnost pečlivě volit 

materiál pro výrobu ramene, který musel splňovat požadavek na kvalitu a pružnost 

použitého dřeva. [8] [6] [4] 

Účinek protizávaží a mimořádná síla výstřelu pomocí praku znamenaly, že bylo 

možno pro střelbu použít těžších projektilů, jejichž hmotnost v pozdějších provedeních 

dosahovala běžně rozmezí 45 – 90 kg, avšak některé z kamenů vrhaných trebuchety 

z počátku 14. století nalezené u Tlemcenu v Alžírsku dosahují úctyhodné hmotnosti až 

230 kg. Projektily byly následně vystřeleny vysokým obloukem směrem 

k nepřátelskému opevnění a i přes fakt, že většina energie výstřelu vlivem trajektorie 

letu pohlcena samotným opevněním, dosahoval trebuchet velice působivých výsledků 

vzhledem k jeho, na soudobé poměry, malému rozptylu a dobré pravidelnosti střelby, 

jíž nemohly do té doby používané trakční vrhací stroje konkurovat. [8] [12] [6] 

Jednou z několika nevýhod vzhledem ke komplexnosti dynamiky tohoto stroje 

byla špatná regulace dostřelu a především samotné míření, které tak představovalo 

nutnost pečlivého výběru místa pro střelbu ještě před konstrukcí samotného zařízení. 

Jednou z možných korekcí dostřelu byla změna hmotnosti protizávaží běžně 

koncipovaného jako dřevěný kontejner naplněný kamením či zeminou. Další z variant 

bylo zhotovit protizávaží z kovu podobně jako tomu učinili například Angličané při 

obléhání několika skotských hradů během roku 1304, když kvůli potřebě olova použili 

kov získaný z místních kostelů. Moderní pokusy ukázaly, že pro úspěšný vrh projektilu 

o hmotnosti 1000 kg bylo potřeba protizávaží o hmotnosti 24 tun. [4] [8] 

2.4. Obléhací stroje sloužící pro překonání opevnění 

2.4.1. Obléhací beran 

V případě obléhacího beranu neboli beranidla se jedná o jednu z nejstarších 

obléhacích zbraní, jejíž historii můžeme vysledovat až ke starověkým Asyřanům. Běžné 

použití pro obléhací beran nacházeli také starověcí Řekové a Římané. Středověká 

koncepce beranidla se od antické znatelně nezměnila. I přesto, že tento typ obléhacího 

stroje mohl být použit proti zdem, nejběžnějším použitím byla destrukce hradní brány 

s cílem proniknutí útočníků do hradu. [2] 

 Beranidla byla tvořena zejména dlouhým dřevěným kmenem přibližně 

válcovitého tvaru, jež na jednom z konců často disponovala ostrým krytem z kovu. 

Tento kmen mohl být nesen skupinou útočníků nebo mohl být zavěšen na mobilní rám, 

což umožňovalo zásah cíle s větší kinetickou energií vlivem využití vlastní váhy kmenu 

při zhoupnutí. Na rámu beranidla často bývala zkonstruována střecha ze dřeva a kovu 

pokrytá vodou namočenými kůžemi, jež měla za cíl ochranu obsluhy beranidla před 

nepřátelským ohněm či projektily jako například šípy, šipkami z kuše či kamením. [2] [6] 
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Obr.  10.: Ilustrace obléhacího beranu 

Zdroj obrázku: [4] 

2.4.2. Obléhací věž 

Obléhací věže neboli tzv. zvonice byly použity při téměř každém větším obléhání 

ve středním období středověku. Důležitým faktorem také byl jistě psychologický dopad 

těchto staveb na obránce, kteří se tak snažili všemi dostupnými způsoby věž odrazit. 

Jednou z možných variant obrany byla varianta výpadu obránců či zapálení obléhací 

věže, které se útočníci snažili zabránit například umístěním zásob vody pro hašení 

případného ohně na vrchní poschodí věže. Věže samotné byly náchylné jak k uvíznutí 

v měkké zemině či blátě, tak také k převrácení či zřícení vlivem chabé konstrukce. Pokud 

se obráncům podařilo věž jakýmkoliv způsobem zničit, jednalo se o veliký úspěch 

obránců a vážnou překážku pro útočníky. [2] [4] [6] 

Základní myšlenkou byla stavba věže o výšce stejné či větší než byla výška hradeb 

obléhaného místa, do níž byli umístěni obléhatelé, kteří z ní provedou útok na obránce 

na hradbách. Samotná stavba obléhací věže probíhala mimo dosah obránců, proto 

konstrukce musela být opatřena koly nutnými pro její přesun ke hradbám, kam mohla 

být dotlačena, dotažena na lanech či dopravena za použití kladek. [4] 

Věže samotné měly obvykle několik poschodí s instalovanými vnitřními žebříky 

a v případě, že obléhací věž byla vyšší než byly zdi obléhaného místa, mohli být na 

nejvyššsím poschodí umístěni obléhatelé vyzbrojení střelnými zbraněmi, kteří mohli 

před dosažením požadované polohy ostřelovat jednotky nepřátel. Na vrcholu byl často 

zkonstruován široký padací most určený k přesunu obléhatelů na hradby. Někteří ze 

zástupců této kategorie mohli být vybaveni také obléhacím beranem umístěným v dolní 

části věže. [2] [4] 
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2.5. Palné zbraně 

Ve čtrnáctém století se v západní Evropě objevil nový druh obléhací zbraně, který 

pro svou funkci využíval střelného prachu, který (zejména pro ohňostroje) využívali už 

starověcí Číňané. V průběhu třináctého století docházelo k pokusům se střelným prachem 

a výbušninami i v oblasti západní Evropy a blízkého východu. V první polovině čtrnáctého 

století se objevuje několik popisů použití střelného prachu a děl v Anglii, Francii, Belgii, 

Itálii či Španělsku. Například anglický král Eduard III. použil 10 děl při obléhání Calais a do 

roku 1345 jich arzenál londýnského Toweru čítal ne méně než 100. Zpočátku efektivita 

těchto zbraní nebyla nijak působivá, proto se zdá, že větší účinek měl zvukový projev 

střelby. V průběhu 15. století však docházelo k výrobě použitelnějších a účinnějších děl, 

jejichž produkce se značně zvýšila. [4] 

Typickým zástupcem tohoto raného období je tzv. bombarda – krátká a tlustá zbraň 

odlévaná na způsob zvonu a instalovaná na rámu z hrubých dřevěných trámů. Vzhledem 

k často vysoké hmotnosti a značným rozměrům těchto zbraní byly bombardy velice málo 

mobilní, proto zpočátku našly uplatnění spíše v rukou obránců. Materiály užívanými pro 

výrobu palných zbraní byly nejdříve 2 druhy bronzu, které vzhledem k příznivějším 

vlastnostem vystřídala železná litina. [4] [6] 

 

Obr.  11.: Schéma obléhací věže 

Zdroj obrázku: [20] 
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Obr. 12.: Dvě palné zbraně zvané bombardy pocházející z období stoleté války 

Zdroj obrázku: [15] 

3. Rozbor dílčích komponent daného obléhacího stroje 

Pro validní konstrukci trakčního trebuchetu je nutno patřičně rozebrat dílčí 

komponenty tohoto obléhacího stroje. Hlavní ideou za kontrukcí tohoto zařízení je 

především jeho aplikovatelnost v podmínkách středověkých obléhatelů, kteří 

nedisponovali nutnými požadavky pro konstrukci moderního pohonu pomocí elektřiny či 

jiných pohonných hmot. Navzdory faktu, že každý obléhací stroj byl unikátně vytvořen pro 

dané obléhání, lze pro účely této práce využít moderních spojovacích či jiných 

konstrukčních prvků.  

3.1. Rameno 

První a zřejmě nejdůležitější komponentou trakčního trebuchetu je bezesporu 

rameno (Obr. 13.: trám č. 1), ke kterému je uchycen prak s umístěným projektilem. 

Ramena samotná byla, jak již bylo zmíněno, kontruována z pružného dřeva, jakým bylo 

například dřevo třešňové či, podobně jako v rekonstrukci daného stroje z roku 1991, 

dřevo cedrové, které bylo laminováno ze dvou kusů dřeva. V ohledu je nutno zmínit, že 

dřevo používané ve středověku lze považovat za silnější, vzhledem k větší hustotě jeho 

zrna způsobené správným výběrem a zpracováním individuálního kusu dřeva. Pro účely 

této bakalářské práce lze předpokládat využití třešňového či cedrového dřeva pro 

konstrukci samotného ramene. [14] 

V záležitosti profilu ramene, lze předpokládat, že pro konstrukci bylo třeba 

především opracovaných trámů avšak dobové zdroje, jako je například Křižácká bible ze 
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13. století ukazují i použití neopracovaných kusů dřeva. Vzhledem k této informaci lze 

předpokládat konstantní obdélníkový profil zvolených trámů. [14] 

3.1.1. Části ramene 

Významnou částí ramene je bezesporu místo, kde dochází k přenosu momentu 

otáčení kolem osy čepu, který ramenem prochází. Poloha osy čepu tak dělí rameno na 

delší část, k níž je upevněn prak s projektilem, a kratší část, na kterou působí síla 

vyvolávající moment otáčení způsobená tažením lidské obsluhy za uchycená lana. 

Poměr délek jednotlivých částí ramene býval v soudobé praxi (jak již bylo zmíněno 

v teoretické části této práce) u rozměrově menších zástupců trakčního trebuchetu 

5 −  6: 1 a 2 − 3: 1 pro větší stroje. Pro potřeby této práce byl zvolen poměr délky 

jednotlivých částí jako 4:1.[8] 

 

Obr.  13.: Schéma ramene zvoleného obléhacího stroje 

 

Dalším prvkem, který je nutno zmínit, je tvar kratší části ramene a s ním spojené 

uchycení lan sloužících pro otočení ramene kolem osy čepu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že počet obsluhujících osob se pohyboval v intervalu 20 až 100 osob, lze předpokládat, 

že kratší část ramene trakčního trebuchetu byla opatřena příčnou částí (Obr. 13.: 

trám č. 2), k níž byla lana uchycena. Z historických nákresů a také z rekonstrukce 

trakčního trebuchetu z roku 1991 je patrná existence šikmých podpůrných trámů (Obr. 

13.: trám č. 3) připojených k rameni samotnému, jejichž funkcí je zajišťovat polohu 

příčné části a rovnoměrněji rozložit zatížení ramene. [14] 

Pro uchycení lan k rameni konstruovaného obléhacího stroje lze předpokládat 

varianty, ve kterých budou lana ke dřevu ramene přímo přivázána např. pomocí 

lezeckých uzlů či množství nerezových desek s okem spojených se dřevem pomocí 

ekvivalentního počtu šroubů do dřeva. 
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3.1.2. Zvolené parametry a rozměry pro konstrukci ramene 

Rozměry 

Celková délka ramene: 𝑙 = 5 𝑚 

Délka kratší části ramene:𝑙2 = 1 𝑚 

Délka delší části ramene: 𝑙1 = 4 𝑚 

Délka příčné části:𝑙4 = 1 𝑚 

Zvolený průřez ramene: 𝑎1 × 𝑎1 = 150 × 150 𝑚𝑚2 

Zvolený průřez příčného trámu: 𝑎2 × 𝑎2 = 100 × 100 𝑚𝑚2 

Zvolený průřez šikmých trámů: 𝑎3 × 𝑎3 = 100 × 100 𝑚𝑚2 

Materiálové vlastnosti 

Zvolený materiál: třešňové dřevo 

Mez pevnosti v tahu: 𝑅𝑚 = 3,90 𝑀𝑃𝑎 

Mez kluzu v tlaku: 𝑅𝑒 = 5,90 𝑀𝑃𝑎 (𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑏ěž𝑛ě 𝑠𝑒 𝑧𝑟𝑛𝑒𝑚) 

       𝑅𝑒 = 49,0 𝑀𝑃𝑎 (𝑘𝑜𝑙𝑚𝑜 𝑘𝑒 𝑧𝑟𝑛𝑢)  

Hustota:𝜌 = 500 𝑘𝑔/𝑚3 

Pevnost ve smyku: 𝜏 = 11,7 𝑀𝑃𝑎 

Ošetření materiálu proti přístupu vlhkosti: mořením 

Hmotnost hlavního trámu ramene: 𝑚1 = 70,10 𝑘𝑔 

Hmotnost celé konstukce ramene: 𝑚 = 85,73 𝑘𝑔 

Použité konstrukční prvky 

Konstrukce kratší části ramene: 

Spojení čepu a ramene: pomocí navrženého spojení (viz výkresová dokumentace) 

Uchycení praku: pomocí navrženého spojení (viz výkresová dokumentace) 

Uchycení lan:  

a) Přivázáním pomocí lezeckých uzlů k příčnému trámu ramene 

b) Přivázáním pomocí lezeckých uzlů k jednotlivým nerezovým deskám s oky 

3.2. Čep  

Čepem je v případě trakčního trebuchetu myšlen dlouhý příčný trám kruhového 

profilu kolem jehož osy dochází k rotaci ramene. Vlastní čep je spojen s rámem stroje, ve 

kterém bylo umožněno jeho osové otočení, jež bylo pro výstřel nezbytné. V soudobé praxi 

bylo, stejně jako pro většinu zbylých komponent, jako hlavní materiál použito tvrdé dřevo. 

[14] 

Pro samotnou konstrukci čepu v rámci této práce lze předpokládat jeho zhotovení 

z vhodné oceli stejně jako navržení vhodného spojení čepu s ramenem trakčního 

trebuchetu. Z hlediska této práce lze v rámci čepu samotného uvažovat i další konstrukční 

prvky jako je jeho axiální pojištění a uložení v rámu pomocí ložiskových jednotekSpojení 

čepu a ramene. 
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Z přiložených snímků rekonstrukce trakčního trebuchetu z roku 1991 lze vidět, že 

rameno spolu s jeho šikmými částmi je s čepem spojeno pomocí provazů. Pro účely této 

práce však lze předpokládat spojení ramene a čepu pomocí trámového třmenu ve tvaru 

písmene U. Pro zvětšení kontaktní plochy je variantou čep konstruovat z tyče čtvercového 

profilu, která bude na koncích obrobena na profil kruhový. Vzhledem k tomuto faktu je 

nutné uvážit další zajištění polohy ramene pomocí distančních trubek. [14] 

3.2.1. Axiální pojištění čepu a použité ložiskové jednotky 

V případě historických provedení, jako je například i trebuchet rekonstruovaný v roce 

1991 na Torontské univerzitě, trakčního trebuchetu byl čep uložen v rámu tohoto stroje, 

kde tak docházelo k jeho otáčení. Vzhledem k aplikaci moderních konstrukčních prvků pro 

konstrukční řešení čepu, by bylo pro účely této práce vhodné čep samotný uložit 

v ložiskových jednotkách umístěných na vrcholech vertikálních trámů rámu, k nimž by je 

bylo možné upevnit pomocí spojovacího materiálu. Životnost vybraných ložiskových 

jednotek bude vypočtena v části kontrolních výpočtů [14] 

3.2.2. Zvolené parametry a rozměry pro konstrukci čepu 

Rozměry 

Průměr kruhového průřezu čepu: 𝑑 = 60 𝑚𝑚 

Rozměry čtvercového profilu: 𝑎 = 75 𝑚𝑚 

Délka čepu: 𝑙 = 1250 𝑚𝑚 

Materiálové vlastnosti 

Zvolený materiál: C45 (12 050)  

Pevnost v tahu: 𝑅𝑚 = 530 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Mez kluzu: 𝑅𝑒 = 305 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Hmotnost celé konstukce: 𝑚 = 51,02 𝑘𝑔 

Použité konstrukční prvky 

Zvolené ložiskové jednotky: SKF SY 60 FM 

3.3. Rám stroje 

Všechny součásti trakčního trebuchetu, které byly zmíněny výše bylo nutné pro 

požadovanou funkci stroje správně spojit s nosnou konstrukcí rámu. V soudobé praxi 

středověkých obléhatelů byla většina konstrukčních prvků trakčního trebuchetu vyrobena 

ze dřeva vzhledem k jeho běžné dostupnosti v okolí obléhaného objektu. V otázce rámu 

trakčního trebuchetu lze z dochovaných pramenů pocházejících od již zmíněného 

arabského vojenského experta al-Tarsúsiho vyvodit, že v případě konstrukce rámu z vysoce 

kvalitního dřeva existuje konstrukční řešení pouze pomocí spojů dřevo-dřevo. Rám býval 

následně dále zajištěn pomocí provazů a dalších kovových prvků. [8] [14] 

V případě tohoto obléhacího stroje tak bude také jako hlavní konstrukční materiál 

použito dřevo, avšak nikoliv v jeho masivní variantě ale v podobě tzv. BSH hranolů, které 

vznikají pomocí lepení jednotlivých lamel dřeva melaminovou pryskyřicí a nabízejí tak 
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značné množství výhod zahrunující absenci nutnosti hranol ošetřit vůči působení vlhkosti, 

vyšší pevnost, či tvarovou stálost. [16] 

Pro spojování jednotlivých BSH hranolů lze pro konstrukci rámu trakčního trebuchetu 

využít jak tesařských spojů, tak také aplikaci ocelového tesařského kování pro spojení 

kolmých či šikmých tramů. 

 

3.3.1. Tvar rámu trakčního trebuchetu 

Co se tvaru rámu tohoto obléhacího stroje týče, jeho hlavní vlastností je jeho 

symetricita vzhledem k ose ramene ležícího uprostřed čepu. Ze snímků rekonstrukce 

trakčního trebuchetu z roku 1991 lze jednoznačně odečíst tvar rámu samotného. Patrně 

nejdůležitějšími částmi jsou dva vertikální trámy (Obr. 15.: trám č. 1), které slouží pro 

umístění čepu. Poloha těchto vertikálních hranolů je zajištěna pomocí 3 šikmých hranolů 

(Obr. 15.: trám č. 5) svírajících s vertikální rovinou úhel 135° pro každý z trámů a jediného 

horizontálního trámu rovnoběžného s osou čepu. Tyto šikmé podpěry jsou umístěny do 

rohů pomyslného obdélníka a konců dlouhého trámu základny (viz Obr. 15.). [14] 

 
Obr.  14.: Možné tesařské spoje dvou průchozích trámů 

Zdroj obrázku: [17] 
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Obr.  15.: Schéma rámu konstruovaného trakčního trebuchetu 

Základna rámu tohoto obléhacího stroje je složena ze tří variant trámů, lišících se 

zejména jejich délkou. Spojení dlouhého trámu základny (Obr. 15.: trám č. 2) se dvěma 

kolmými trámy (Obr. 15.: trám č. 3), jejichž vzhled je navzájem identický. Pro zajištění 

vzájemné polohy ve směru osy čepu slouží horizontální trámy umístěné v rámci základny 

(Obr. 15.: trám č. 4) či přímo pomocí trámových kotev (Obr. 15.: trám č. 6). Celý rám je 

mimo již naznačené konstrukční uzly spojen pomocí ocelových tesařských úhelníků 

s rameny svírajícími úhel 90° resp. 135°. 

3.4. Prak 

Prakem je v případě trakčního trebuchetu myšlena kapsa z poddajného materiálu, 

která je s trámem ramene spojená pomocí provazů či lan. Symetrický tvar a velikost této 

kapsy je důležitým faktorem pro správnou trajektorii výstřelu a proto velikost této kapsy 

musí být přizpůsobena velikosti projektilu samotného. V případě příliš malé kapsy tak může 

dojít k vyklouznutí projektilu před samotným výstřelem, zatímco v případě příliš velké 

kapsy hrozí pozdní vypuštění projektilu, které nevyhnutelně ústí v neúspěšný zásah cíle. 

V rozích této součásti je nutno počítat s děrami sloužícími k uchycení lan. Pro realizaci 

vlastních děr lze použít součásti tzv. průchodky – kovových kroužků vložených do děr za 

účelem zvýšení ochany vůči abrazi a opotřebení dané díry. [18] 

Z hlediska této práce lze spojení lan a kapsy, jejíž tvar a rozměry popisuje následující 

schéma, realizovat pomocí lezeckých uzlů spojujících lano a ocelové kroužky na koncích lan. 

V dolní části schématu lze nalézt požadovanou polohu švu spojujícího obě poloviny kapsy. 

V případě pevného konce lana lze navíc využít lezecké karabiny pro uskutečnení spojení.  

Průměr děr sloužících pro spojení kapsy s ramenem trakčního trebuchetu je spjat 

s průměrem dostupného provazu či karabiny. 
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Obr.  16.: Schéma kapsy použitého praku s vyznačením rozměrů švů 

3.4.1. Spojení praku s ramenem stroje 

Pro zaručení správné funkcionality trakčního trebuchetu je nezbytné oba konce lan 

spojených s kapsou obsahující projektil správně spojit se samotným ramenem. Je nezbytné 

poznamenat, že pro každé z lan je nutno toto spojení realizovat odlišným způsobem. První 

z konců je potřeba pevně přichytit k rameni, avšak spojení druhého z konců, který má 

v průběhu toto spojení přerušit a tím umožnit výstřel, musí být realizováno jiným 

způsobem. Návrh tohoto spojení lze nalézt v již zmíněné rekonstrukci trakčního trebuchetu 

z roku 1991, při níž bylo pro konstrukci využito rovného háku, který s osou svírá úhel jehož 

velikost závisí na velikosti úhlu vypuštění projektilu. Z výsledků rekonstrukce je patrné, že 

pro správnou funkci velikost tohoto úhlu leží v intervalu 〈30°; 40°〉. [14] 

Konstrukce tohoto spojení v případě trakčního trebuchetu, jenž je předmětem této 

bakalářské práce, je inspirována výše zmíněnou rekonstrukcí. Základem spojení je tak 

ocelový prvek tvarem připomínající prvek tesařského kování tzv. patku tvaru U, která je 

s trámem ramene spojena pomocí rozebíratelného spojení realizovaného pomocí šroubu, 

matice a podložky. K tomuto kovovému prvku je následně přivařen přímý ocelový hák 

svírající s osou ramene úhel 35°. Pro uchycení jednoho z konců lana zde slouží přivařený 

ocelový kroužek. 
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4. Mechanický rozbor trakčního trebuchetu 

Pohyb trakčního trebuchetu není možno popsat pomocí jedné soustavy pohybových 

rovnic vzhledem k rozlišnosti vazeb a jiných podmínek obecně v průběhu pracovního cyklu 

stroje. Dochází zde k jejich změně v závislosti na fázi pohybu stroje, a proto je nutné každou 

z fází analyzovat odděleně. [19] 

4.1. Fáze pracovního pohybu trakčního trebuchetu 

V průběhu první fáze pohybu trakčního trebuchetu zde dochází k pouze 

k horizontálnímu pohybu projektilu po zemi či vodicím žlabu, s nímž je v přímém kontaktu. 

Projektil se pohybuje po žlabu pouze horizontálně – nedochází k žádné změně jeho 

relativní výšky nad povrchem. [19] 

V určitém bodě však dochází k překonání tíhové síly tlačící projektil k zemi silou 

vyvozenou prakem. Projektil tak přechází do druhé fáze pohybu, v níž dochází ke ztrátě 

vzájemné vazby se zemí. Projektil v praku se tak pohybuje vzduchem relativním pohybem 

vyvolaným otočením ramene kolem osy čepu. [19] 

K přechodu do poslední, třetí fáze pohybu dochází po uvolnění praku a tedy k výstřelu 

samotnému, při němž dochází k pohybu střely nezávisle na vrhacím stroji. Projektil se tak 

pohybuje relativním pohybem vůči zemi. Pohyb ustává ve chvíli kontaktu s povrchem, kde 

je jeho relativní výška vzhledem k zemi rovna nule. [19] 

4.2. Schéma dané úlohy 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma dané úlohy 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

KONSTRUKČNÍ NÁVRH STŘEDOVĚKÉHO OBLÉHACÍHO STROJE - 32 - 

4.3. Předpoklady a počáteční podmínky 

Vzhledem k faktu, že pro popis pracovního cyklu trakčního trebuchetu využijeme 

zjednodušeného modelu, lze předpokládat, že: 

• Síla F působí pouze ve směru osy y a její působiště je závislé na úhlu 𝜑. 

• Všechny pasivní odpory s výjimkou vazby mezi projektilem a zemí lze 

zanedbat. 

• Hmotnost praku a s ním spojených lan lze vzhledem k ostatním hmotnostem 

zanedbat. 

Pro danou úlohu lze vyvodit následující počáteční podmínky: 

• V čase 𝑡 = 0 platí, že 𝜓(0) = 𝜓0 = 0 a 𝜑(0) = 𝜑0 = arcsin
𝐻

𝑙1
 

• Všechny počáteční rychlosti jsou nulové. 

4.4. Rovnice pohybu 

Pro další postup a následné zpracování úlohy je nutné získat rovnice pohybu pro 

každou z fází pohybu trakčního trebuchetu. Vzhledem k odlišností jednotlivých fází je 

nezbytné vypracovat pohybové rovnice pro každou fázi zvlášť. 

4.4.1. První fáze pohybu 

V případě první fáze pohybu zvoleného obléhacího stroje se projektil umístěný 

v praku pohybuje pouze horizontálně. Vzniká zde tak nenulová normálová reakce N. Celý 

mechanismus má tak pouze 1 stupeň volnosti, a proto řešením bude pouze jediná rovnice 

pohybu. 

 Pro řešení této fáze využijeme Lagrangeovu rovnici: 

(1) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= 𝑄 

(2) 𝐿 = 𝑇 − 𝑉 

 

(3) 𝑇 =
1

2
𝑚𝑝 ∙ 𝑣𝑝

2 +
1

2
𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

∙ �̇�2 +
1

2
𝐼𝑅𝐴𝑀 ∙ �̇�2 

(4) 𝑉 = −
1

2
𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦𝑝 − 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙

𝑙1−𝑙2

2
∙ sin 𝜑 

Vzhledem k faktu, že se projektil pohybuje pouze ve směru osy x, lze vyvodit 

následující kinematické vztahy: 

(5) 𝑦𝑝 = −𝑙1 ∙ sin 𝜑 − 𝑙3 ∙ sin 𝜓 = −𝐻 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. → �̇�𝑝 = 0 → 𝑣𝑝 = �̇�𝑝 

(6) 𝑥𝑝 = −𝑙1 ∙ cos 𝜑 + 𝑙3 ∙ cos 𝜓 → �̇�𝑝 = 𝑙1 ∙ sin 𝜑 ∙ �̇� − 𝑙3 ∙ sin 𝜓 ∙ �̇� 

(7) 𝑣𝑝
2 = �̇�𝑝

2 = 𝑙1
2 ∙ sin2 𝜑 ∙ �̇�2 − 2𝑙1𝑙3 sin 𝜑 sin 𝜓 �̇��̇� + 𝑙3

2 ∙ sin2 𝜓 ∙ �̇�2 

Po úpravě výše uvedených rovnic získáváme vztahy: 

(8) 𝜓 = arctg
𝐻−𝑙1∙sin 𝜑

𝑙1 cos 𝜑
= arcsin (

𝐻−𝑙1∙sin 𝜑

𝑙3
) 

(9) �̇� =
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2 �̇� 
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(10) �̈� =
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2 �̈� +

𝐻∙𝑙1∙cos 𝜑(𝐻2−4𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1
2)

(𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2)

2 �̇�2 

 

Po dosazení do rovnice pro L získáváme: 

(11) 𝐿 =
1

2
𝑚𝑝 ∙ (𝑙1

2 ∙ sin2 𝜑 ∙ �̇�2 − 2𝑙1𝑙3 sin 𝜑 sin 𝜓 �̇��̇� + 𝑙3
2 ∙ sin2 𝜓 ∙ �̇�2) +

1

2
𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

∙ �̇�2 +
1

2
𝐼𝑅𝐴𝑀 ∙ �̇�2 +

1

2
𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ (−𝐻) + 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ 𝑔 ∙

𝑙1−𝑙2

2
∙ sin 𝜑 

 

Lagrangián derivujeme podle proměnné 𝜑: 

(12) 
𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

∙ �̇� + 𝐼𝑅𝐴𝑀 ∙ �̇� − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3 sin 𝜑 sin 𝜓 �̇� + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2 ∙ �̇� 

(13) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= (𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2) ∙ �̈� − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3 sin 𝜑 sin 𝜓 �̈� −

𝑚𝑝𝑙1𝑙3 sin 𝜑 cos 𝜓 �̇�2 − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3 cos 𝜑 sin 𝜓 �̇��̇� 

(14) 
𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 𝑚𝑝𝑙1

2 sin 𝜑 cos 𝜑 ∙ �̇�2 − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3 cos 𝜑 sin 𝜓 �̇��̇� + 𝑚𝑅𝐴𝑀𝑔
𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 

Po dosazení a úpravě získáme: 

(15) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= (𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2) ∙ �̈� − 𝑚𝑝𝑙1 sin 𝜑 (𝐻 −

𝑙1 ∙ sin 𝜑) (
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2 �̈� +

𝐻∙𝑙1∙cos 𝜑(𝐻2−4𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1
2)

(𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2)

2 �̇�2) −

𝑚𝑝𝑙1 sin 𝜑 𝑙1 cos 𝜑 (
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2 �̇�)

2

𝑚𝑝𝑙1
2 sin 𝜑 cos 𝜑 ∙ �̇�2 −

𝑚𝑅𝐴𝑀𝑔
𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 = 𝑄 

𝑄 získáme pomocí principu virtuálních prací: 

(16) 𝑦𝑝 = 0 

(17) 𝑄𝑑𝑞 = 𝐹𝑑𝑦4 + 𝑇𝑑𝑥𝑝 = 𝐹𝑑𝑦4 + 𝑁𝜇𝑑𝑥𝑝 

(18) 𝑄𝑑𝜑 = −𝐹𝑙2 cos 𝜑 𝑑𝜑 + 𝑁𝜇 (𝑙1 sin 𝜑 𝑑𝜑 −

(𝐻 −  𝑙1 ∙  sin 𝜑) 
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2 𝑑𝜑) 

(19) 𝑁 = 𝑚𝑝𝑔 −
(𝐼𝑅𝐴𝑀+𝑚𝑅𝐴𝑀(

𝑙1−𝑙2)

2
)

2
)�̈�+𝐹∙𝑙2∙cos 𝜑+𝑚𝑅𝐴𝑀𝑔(

𝑙1−𝑙2)

2
) cos 𝜑

𝑙1 sin(𝜑+arcsin(
𝐻−𝑙1∙sin 𝜑

𝑙3
))

 

(20) (𝑚𝑅𝐴𝑀 (
𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝𝑙1
2 +

𝑚𝑝𝑙1 sin 𝜑 (𝐻 −  𝑙1 sin 𝜑) (
𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2)) �̈� −

(𝑚𝑝𝑙1 sin 𝜑 (𝐻 −  𝑙1 sin 𝜑) ( 
𝐻∙𝑙1∙cos 𝜑(𝐻2−4𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1

2)

(𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2)

2 ) +

𝑚𝑝𝑙1
2𝑙3 sin 𝜑 cos 𝜑 (

𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑−𝑙1
2

𝐻2−2 𝐻∙𝑙1∙sin 𝜑+𝑙1
2)

2

+ 𝑚𝑝𝑙1
2 sin 𝜑 cos 𝜑) �̇�2 −

𝑚𝑅𝐴𝑀𝑔
𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 = 𝑄 
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4.4.2. Druhá fáze pohybu 

Ke transformaci ve druhou fázi pohybu trakčního trebuchetu dochází v okamžiku 

ztráty vazby mezi projektilem a zemí, způsobené faktem, že v daném okamžiku je 

velikost normálové síly 𝑁 = 0.  

Pro výpočet této fáze využijeme opět Lagrangeovy rovnice druhého druhu: 

(21) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= 𝑄 

(22) 𝐿 = 𝑇 − 𝑉 

 

(23) 𝑇 =
1

2
𝑚𝑝 ∙ 𝑣𝑝

2 +
1

2
𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

∙ �̇�2 +
1

2
𝐼𝑅𝐴𝑀 ∙ �̇�2 

(24) 𝑉 = −
1

2
𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦𝑝 − 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙

𝑙1−𝑙2

2
∙ sin 𝜑 

Pro další výpočet využijeme následujících kinematických vztahů: 

(25) 𝑥𝑝 = −𝑙1 ∙ cos 𝜑 + 𝑙3 ∙ cos 𝜓 → �̇�𝑝 = 𝑙1 ∙ sin 𝜑 ∙ �̇� − 𝑙3 ∙ sin 𝜓 ∙ �̇� 

(26) 𝑦𝑝 = −𝑙1 ∙ sin 𝜑 − 𝑙3 ∙ sin 𝜓 → �̇�𝑝 = −𝑙1 ∙ cos 𝜑 ∙ �̇� − 𝑙3 ∙ cos 𝜓 ∙ �̇� 

(27) 𝑣𝑝
2 = �̇�𝑝

2 + �̇�𝑝
2 = 𝑙1

2 ∙ �̇�2 + 𝑙3
2 ∙ �̇�2 + 2𝑙1𝑙3�̇��̇� cos(𝜑 + 𝜓) 

 

Po dosazení získáváme: 

(28) 𝐿 =
1

2
𝑚𝑝(𝑙1

2�̇�2 + 𝑙3
2�̇�2 + 2𝑙1𝑙3�̇��̇� cos(𝜑 + 𝜓)) +

1

2
𝑚𝑅𝐴𝑀 (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

�̇�2 +
1

2
𝐼𝑅𝐴𝑀�̇�2 +

1

2
𝑚𝑝𝑔(−𝑙1 ∙ sin 𝜑 − 𝑙3 ∙ sin 𝜓) + 𝑚𝑅𝐴𝑀𝑔

𝑙1−𝑙2

2
∙ sin 𝜑 

Lagrangián derivujeme podle proměnné 𝜑: 

(29) 
𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

∙ �̇� + 𝐼𝑅𝐴𝑀 ∙ �̇� + 𝑙1𝑙3�̇� cos(𝜑 + 𝜓) 𝑚𝑝 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2 ∙ �̇� 

(30) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= (𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2) ∙ �̈� +

𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̈� cos(𝜑 +  𝜓) −  𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) 

(31) 
𝜕𝐿

𝜕𝜑
= −𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) + 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙1 ∙ cos 𝜑 − 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ 𝑔

𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 
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Po dosazení získáme: 

(32) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= (𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ (

𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙1
2) ∙ �̈� +

𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̈� cos(𝜑 +  𝜓) −  𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) + 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) −

𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙1 ∙ cos 𝜑 + 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ 𝑔
𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 = 𝑄1 

Lagrangián derivujeme podle proměnné 𝜓: 

(33) 
𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑙1𝑙3�̇� cos(𝜑 + 𝜓) 𝑚𝑝 + 𝑚𝑝 ∙ 𝑙3

2 ∙ �̇� 

(34) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑙1𝑙3�̈� cos(𝜑 + 𝜓) 𝑚𝑝 −  𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) + 𝑚𝑝𝑙3

2�̈� 

(35) 
𝜕𝐿

𝜕𝜑
= −𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) + 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙3 ∙ cos 𝜓 

Po dosazení získáme: 

(36) 
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= 𝑙1𝑙3�̈� cos(𝜑 + 𝜓) 𝑚𝑝 −  𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) +

𝑚𝑝𝑙3
2�̈� + 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) − 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙3 ∙ cos 𝜓 = 𝑄2 

 

𝑄1 a 𝑄2 získáme pomocí principu virtuálních prací 

(37) 𝑄1𝑑𝜑 + 𝑄2𝑑𝜓 = 𝐹𝑑𝑦4 + 𝐺𝑝𝑑𝑦𝑝 + 𝐺𝑅𝐴𝑀𝑑𝑦𝑅𝐴𝑀 

(38) 𝑄1𝑑𝜑 + 𝑄2𝑑𝜓 = −𝐹𝑙2 cos 𝜑 d𝜑 

(39) 𝑄 = [
𝑄1

𝑄2
] = [

= −𝐹𝑙2 cos 𝜑
0

] 

Soustavu lze zapsat do maticového tvaru, kde: 

(40) [
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
] [

�̈�

�̈�
] = [

𝑅1

R2
] 

(41) [
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
] = [

𝑚𝑅𝐴𝑀 (
𝑙1−𝑙2

2
)

2

+ 𝐼𝑅𝐴𝑀 + 𝑚𝑝𝑙1
2 𝑙1𝑙3 cos(𝜑 + 𝜓) 𝑚𝑝

𝑚𝑝𝑙1𝑙3 cos(𝜑 +  𝜓) 𝑚𝑝𝑙3
2

] 

(42) 𝑍1 = − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) + 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) − 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙

𝑙1 ∙ cos 𝜑 + 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ 𝑔
𝑙1−𝑙2

2
cos 𝜑 

(43) 𝑍2 = − 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇� sin(𝜑 + 𝜓) (�̇� + �̇�) + 𝑚𝑝𝑙1𝑙3�̇��̇� sin(𝜑 + 𝜓) −

𝑚𝑝𝑔𝑙3 cos 𝜓 

(44) [
𝑅1

R2
] = [

𝑄1 − 𝑍1

Q2 − 𝑍2
] 

Řešením soustavy je: 

(45) [
�̈�

�̈�
] = [

𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
]

−1

[
𝑅1

R2
] 

4.4.3. Třetí fáze pohybu 

V případě třetí fáze pohybu tohoto obléhacího stroje se jedná o šikmý vrh, 

k němuž dojde po dosažení úhlu vypuštění projektilu. Pro zjednodušení výpočtu lze 

předpokládat, že projektil je kulového tvaru a jeho součinitel odporu, který je závislý na 
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Reynoldsově čísle, nabývá konstantní hodnoty 𝐶𝑥 = 0,48. Dalším z předpokladů je 

zanedbání vlivu povětrnostních podmínek na trajektorii letu vržené střely.  

 

Pro výpočet úlohy využijeme následující vztahy:  

(46) 𝑣 = √�̇�2 + 𝑦2 

(47) 𝐹0 =
1

2
𝐶𝑥 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣2 

(48) cos 𝛿 =
�̇�

𝑣
=

�̇�

√�̇�2+𝑦2
; sin 𝛿 =

�̇�

𝑣
=

�̇�

√�̇�2+𝑦2
 

Sestavíme pohybové rovnice ve směru x a y: 

(49) 𝑚𝑝 ∙ �̈� = −𝐹0 ∙ cos 𝛿  

(50) 𝑚𝑝 ∙ �̈� = −𝐺𝑝 − 𝐹0 ∙ sin 𝛿 

Po dosazení a úpravě získáváme: 

(51) �̈� = −
𝐶𝑥∙𝜌∙𝑆∙𝑣2

2∙𝑚𝑝
∙

�̇�

√�̇�2+𝑦2
 

(52) �̈� = −𝑔 − 𝐹0 ∙
𝐶𝑥∙𝜌∙𝑆∙𝑣2

2∙𝑚𝑝
∙

�̇�

√�̇�2+𝑦2
 

4.5. Možné numerické řešení metodou Runge-Kutta 

Pro další řešení pohybových rovnic popisujících zvolený obléhací stroj by bylo možné 

vzhledem ke komplexitě daných vztahů využít numerické řešení. Pro účely této práce by 

byla z možných variant zvolena metoda Runge-Kutta 4. řádu, kterou lze využít k nalezení 

přibližného řešení diferenciální rovnice 1. řádu ve tvaru: 

(53) �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑡;  𝑦(𝑡)); 𝑦(𝑡0) = 𝑦0 

Při odhadu Runge-Kuttovou metodou je nutno nejprve zvolit vhodný krok ℎ > 0, na 

jehož základě lze definovat: 

(54) 𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) 

(55) 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + ℎ; 𝑛 = 0,1,2,3, … 

(56) 𝑘1 = ℎ ∙  𝑓(𝑡𝑛; 𝑦𝑛) 

(57) 𝑘2 = ℎ ∙  𝑓 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
; 𝑦𝑛 +

𝑘1

2
) 

(58) 𝑘3 = ℎ ∙  𝑓 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
; 𝑦𝑛 +

𝑘2

2
) 

(59) 𝑘4 = ℎ ∙  𝑓(𝑡𝑛 + ℎ; 𝑦𝑛 + 𝑘3) 

Vzhledem k požadavku této metody je nutno pohybové rovnice získané z předchozích 

stran upravit do tvaru diferenciální rovnice prvního řádu, které následně lze vyřešit pomocí 

funce ode45 v programu MATLAB. Tento postup však přesahuje rámec této závěrečné 

práce, a proto v ní není realizován. 

5. Vlastní konstrukční návrh 

Po zpracování mechanického rozboru lze překročit k vlastnímu konstrukčnímu 

návrhu zmíněného obléhacího stroje. Pro tvorbu výkresové dokumentace celé úlohy je 

nutné nejprve vytvořit 3D model v prostředí Autodesk Inventor – použitého CAD software. 
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5.1. 3D model rámu daného stroje 

Pro další konstrukci je nutné nejprve zpracovat rám daného stroje, se kterým lze 

následně spojit zbylé části trakčního trebuchetu. Výsledný model rámu je zaznamenán na 

následujících snímcích. 

 

 
Obr.  17.: ISO pohled na sestavu rámu obléhacího stroje 
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Obr.  18.: Detailní snímek spojení vertikálního trámu se základnou rámu pomocí úhelníku 

 

 
Obr.  19.: Detailní snímek připojení šikmých podpěrných trámů pomocí úhelníku 

 

 
Obr.  20.: Detailní snímek připojení horizontálního trámu pomocí tzv. trámové botky 
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5.2. 3D model čepu trakčního trebuchetu 

Dalším konstrukčním uzlem, pro který byl vytvořen 3D model v prostředí Inventor, 

byla sestava čepu včetně obou ložiskových jednotek SY 60 FM zvolených z katalogu 

švédského výrobce SKF. Výsledné zpracování sestavy lze vidět na následujícím snímku. 

 
Obr.  21.: ISO pohled na sestavu čepu daného stroje 

5.3. 3D model ramene trakčního trebuchetu 

Posledním z modelovaných konstrukčních uzlů je sestava ramene zvoleného 

obléhacího stroje. Na níže uvedených snímcích lze nalézt ISO pohled na celou sestavu 

spolu s detailními snímky významných konstrukčních uzlů sestavy. 

 
Obr.  22.: ISO pohled na sestavu rámu zvoleného obléhacího stroje 
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Obr.  23.: Detailní snímek připojení příčného trámu ramene a šikmých podpěrných trámů 

 

 

 
Obr.  24.: Detailní snímek připojení tesařského kování pro spojení ramene a čepu 
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Obr.  25.: Detailní snímek tesařského kování určeného pro spojení praku s ramenem stroje 

5.4. 3D model celkové sestavy stroje 

Po vytvoření jednotlivých podsestav lze zpracovat výsledný model celé sestavy 

vzniklé vzájemným spojením jednotlivých komponent pomocí použitého spojovacího 

materiálu. 

 
Obr.  26.: ISO pohled na celkovou sestavu trakčního trebuchetu 
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5.5. Tvorba výkresové dokumentace 

Pro završení této části bakalářské práce je nutno vytvořený model zpracovat pomocí 

výkresové dokumentace. Pro účely této práce jsou vytvořené sestavné výkresy přiloženy 

jako přílohy k práci samotné. Na výkresech jsou zaznamenány důležité rozměry spolu 

s kusovníky pro každou z podsestav stroje, v nichž je možné nalézt důležité parametry 

každého z dílů tvořících danou sestavu.  

6. Kontrolní výpočty 

V jedné z posledních kapitol této závěrečné práce je nutno provést několik 

kontrolních výpočtů, které zaručují elementární praktickou proveditelnost předchozího 

řešení celé úlohy. 

6.1. Dimenzování průřezu čepu 

Pro správnou funkci je nutno dimenzovat čep na maximální možné zatížení, které by 

mohlo nastat v případě, že by působící síla vyvinutá obsluhou stroje působila pouze ve 

vertikálním směru. Tento stav by při pracovním cyklu stroje mohl nastat pouze v případě, 

že by rameno směřovalo kolmo vzůru. Vzhledem k faktu, že se obluha stroje při jeho 

pracovním cyklu nalézá mimo rám, se tedy rameno samotné do požadované polohy 

pravděpodobně nedostane.  

 

Velikost působící síly 𝑃1 lze určit jako součet působící síly 𝐹 a tíhy ramene ze vztahu: 

(60) 𝑃1 = 𝐹 + 𝐺𝑅𝐴𝑀 = 𝑛𝑜𝑠𝑜𝑏 ∙ 540 + 𝑚𝑅𝐴𝑀 ∙ 𝑔 = 16 200 + 85,7 ∙ 9,81 =
17 040 𝑁 

Předpokládáme, že působiště výsledné síly 𝑃1 bude ve středu čepu, a proto můžeme úlohu 

substituovat v následující řešení nosníku s vyznačenými průběhy síly 𝑄𝑦 a momentu 𝑀𝑥: 

 
Obr.  27.: Řešení průběhů síly a momentu na daný nosník 
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Reakce 𝑅𝑎 a 𝑅𝐵 určíme ze statických rovnic podle následujícího vztahu: 

(61) 𝑅𝐵 = 𝑅𝐴 = P1 ∙
𝑙

2

𝑙
=

P1

2
= 8,52 𝑘𝑁 

Velikost maximálního ohybového momentu určíme ze vztahu: 

(62) 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑃1 ∙
(

𝑙

2
)

2

𝑙
= 𝑃1 ∙

𝑙

4
= 17,04 ∙ 312,5 = 5,325 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Maximální možné napětí při bezpečnosti 𝑘𝑘 = 3,5 vůči mezi kluzu 

𝑅𝑒 =  305 𝑁 ∙  𝑚𝑚−2  pro zvolenou ocel C45 (12 050) určíme ze vztahu: 

(63) 𝜎𝑘 =
𝑅𝑒

𝑘𝑘
=

305

3,5
= 87,14 𝑁 ∙  𝑚𝑚−2 

Šířku čepu určíme ze vztahu: 

(64) 𝜎𝑘 =
𝑀𝑜

𝑊0
=

𝑀𝑜

𝑎3

6

→ 𝑎𝑚𝑖𝑛 = √6 ∙
𝑀𝑂

𝜎𝑘

3
= √6 ∙

5,325∙106

87,14

3
= 71,57 𝑚𝑚 

Výsledná šířka čepu byl zvolen jako 𝑎 = 75 𝑚𝑚. 

6.2. Výpočet trvanlivosti použitých ložisek 

Dalším z kontrolních výpočtů, které je nutno pro správnost výběru komponent 

aplikovat je výpočet trvanlivosti použitých ložisek, která jsou pro záměry konstrukce čepu 

uložena v ložiskových jednotkách. 

Vzhledem k faktu, že dynamické efekty pro tuto úlohu lze zanedbat, je nutné uršit 

velikost statické bezpečnosti. Jako radiální sílu zde využijeme reakci  𝑅𝐴 resp. 𝑅𝐵 

z předchozího výpočtu, velikost axiální síly je rovna 0. 

(65) 𝐶0 = 36 𝑘𝑁 …  𝑧𝑗𝑖š𝑡ě𝑛𝑜 𝑧 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 

(66) 𝑠0 =
C0

𝑅𝐴
=

36

8,52
= 4,23  

Pro danou statickou bezpečnost lze při hodnotě exponentu typu ložiska 𝑝 = 3 pro 

bodový styk vypočítat základní trvanlivost v cyklech: 

(67) 𝐿10 = (
C0

𝑅𝐴
)

𝑝

= (4,23 )3 = 75,7 ∙ 106 𝑐𝑦𝑘𝑙ů 

7. Ekonomický rozbor úlohy 

Pro završení celé úlohy lze provést přibližný ekonomický rozbor celé úlohy s cílem 

stanovení ceny jednoho kusu daného stroje, která je složena z ceny jednotlivých dílčích 

komponent. Cena zpracování jednotlivých polotovarů, finanční odměna osobám 

provádějícím montáž a ostatní náklady na přepravu ve výsledné ceně nejsou uvedeny. 

7.1. Čep  

Pro určení ceny komponent, které jsou zaznamenány v tabulce níže, bylo využito 

katalogů prodejců na webových stránkách prumex.cz a ferona.cz. Délka polotovaru pro 

výrobu čepu byla zvolena po uvážení přídavku na obrábění součásti.  
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Název komponenty Počet kusů Cena za kus 
Výsledná cena 
komponenty 

SY 60 FM 2 2483 4966 

TYČ ČTVERCOVÁ 80x80 - 1300 1 2755 2755 

Celková cena sestavy 7721 

Tab.  1.: Cena jednotlivých komponent sestavy čepu 

7.2. Rameno 

V případě částí sestavy ramene zvoleného obléhacího stroje, pro jejichž konstrukci 

bylo vybráno dřevo výběrové kvality z webu drevo-hzv.cz, byla do celkového objemu 

zahrnuta 10% rezerva pro obrábění daných součástí. Tesařské kování bylo zvoleno 

z katalogu výrobce Metal Forming s.r.o. zatímco cena vyráběných součástí byla určena 

odhadem vzhledem k velikosti použité součásti. Pro použití stroje bylo také vybráno lano 

Beal Zenith z katalogu prodejce Hanibal sport s.r.o. o celkové délce 60 m. 

 

Název komponenty počet kus/objem cena za kus/objem  výsledná cena 

Třešňové dřevo 0,14388 15000 2158 

Úhelník 135° 4 48 192 

Úhelník 90° 2 40 80 

Spojení ramene a čepu 1 200 200 

Uchycení praku 1 150 150 

Lano BEAL ZENITH 60 m 1 2615 2615 

Celková cena sestavy 5395 

Tab.  2.: Cena jednotlivých komponent sestavy ramene 

7.3. Rám 

K otázce rámu trakčního trebuchetu lze přistupovat analogicky k sestavě ramene 

daného obléhacího stroje. Pro součásti konstruované z BSH hranolů byla aplikována 10% 

rezerva sloužící jako přídavek na obrábění daných hranolů. Cena tesařského kování byla 

zvoleno z katalogů prodejce Metal Forming s.r.o. a z webu klokow-gmbh.de. 

 

Název komponenty počet ks/objem cena za ks/objem Výsledná cena 

Trám 1 0,138 32658 4490 

Trám 2 0,036 32658 1168 

Trám 3 0,0495 32658 1617 

Trám 4 0,0231 32658 754 

Trám 5 0,093 32658 3048 

Trám 6 0,012 32658 377 

Úhelník 135° 12 48 576 

Úhelník 90° - malý 4 40 160 

Úhelník 90° - velký 4 110 440 

Trámová botka 2 63 126 

Celková cena sestavy 12756 

Tab.  3.: Cena jednotlivých komponent sestavy ramene 
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7.4. Prak 

Pro konstrukci sestavy praku bylo vybráno pletené PPV lano o průměru 8 mm 

a celkové délce 6 m z katalogu prodejce Lanex a.s. zatímco cena kůže sloužící pro výrobu 

kapsy trakčního trebuchetu byla určena z webu prodejkuze.cz. HMS karabina byla vybrána 

z webu prodejce Hanibal sport s.r.o. a nerezový kroužek byl zvolen z webu pavlinek.cz. 

 

Název komponenty počet ks/m cena za ks/m výsledná cena 

PPV lano  6 9,9 59 

HMS karabina  1 117 117 

Nerezový kroužek 5x 40 mm 1 14,6 15 

Kůže 7,5 dm2 1 181,6 182 

Celková cena sestavy 373 

Tab.  4.: Cena jednotlivých komponent sestavy praku 

7.5. Spojovací materiál 

Spojovací materiál byl zvolen z webových stránek obchodproremesla.cz 

a obchodprodilnu.cz. Počet použitých šroubů do dřeva byl určen jako 964, a proto byl 

výsledný počet zaokrouhlena 1000 kusů tohoto spojovacího materiálu.  

 

Název komponenty Počet ks/ objem Cena za ks/m3   Výsledná cena 

Šroub M20x1,5 - 180 2 10 20 

Matice M20x1,5 2 15 30 

ČSN 02 1702 - 21 4 1,36 5 

ČSN 02 1702 - 17 4 1,33 5 

DIN 571 - 16 x 90 4 10 40 

DIN 7996 - 5,0 x 40 1000 2,71 2710 

Výsledná cena 2810 

Tab.  5.: Cena použitého spojovacího materiálu 

 

Vzhledem ke znalosti cen jednotlivých podsestav a použitých spojovacích prvků 

konstruovaného trakčního vrhacího stroje byla celková cena 29 055 Kč určena pomocí 

algebraického součtu jednotlivých dílčích cen.  
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8. Závěrečná zhodnocení 

V závěru této práce je nutno zhodnotit výstupy této práce a případně nastínit možný 

postup, který by bylo možné uplatnit při překročení rámce této práce. Obsahem této práce 

byla analýza problematiky obléhacích strojů – skupiny zařízení, která již v současné době 

pozbývá praktického využití vzhledem k pokroku v oblasti vojenské techniky. Cílem 

teoretické rešerše, která se obecně pohybovala na pomezí historie a techniky, byla 

dokumentace jednotlivých skupin obléhacích strojů zařazených do historického kontextu, 

který obsahoval vývoj a rozdělení jednotlivých zástupců obléhací techniky, nutného pro 

pochopení velikosti jejich soudobého významu.  

V praktické části této bakalářské práce byl proveden rozbor komponent pro vybraný 

obléhací stroj – trakční trebuchet, který byl jedním z nejvýznamnějších zástupců středověké 

obléhací techniky. Pro tento případ byl následně proveden mechanický rozbor, který 

zahrnoval zejména dynamický popis mechanismu a ústil k získání soustav pohybových 

rovnic pro jednotlivé fáze pohybu. Následně byla provedena tvorba 3D modelu vedoucí 

k získání výkresové dokumentace jednotlivých podsestav stroje. Na závěr byly provedeny 

dva kontrolní výpočty pro kritické zatížení čepu a také ekonomický rozbor dané úlohy 

s cílem získání kalkulace výsledné ceny pro konstrukci daného stroje. 

V otázce možného dalšího postupu se nabízí několik variant postupů, kterými se dále 

vydat. Jedním z nich je simulace pohybových rovnic v programu MATLAB využívající 

numerického řešení metodou Runge-Kutta 4. řádu pomocí funkce ode45, která byla 

nastíněna v samostatné kapitole této práce. Lze předpokládat, že pomocí této metody by 

bylo možné získat dodatečné silové působení na rameno stroje, pro které by následně 

mohla být aplikována kompletní pevnostní analýza. Další z variant budoucího postupu by 

mohla být pevnostní analýza rámu trakčního trebuchetu vedoucí k dimenzování 

jednotlivých součástí. Za poslední z možných přístupů lze považovat empirické testování 

pro zmenšený model, které by mohlo poukázat na dodatečné zlepšení efektivity 

navrženého stroje způsobené analýzou kritických konstrukčních uzlů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A JEJICH JEDNOTEK 

𝑙1   délka kratší části ramene    [𝑚]  

𝑙2   délka delší části ramene    [𝑚]  

𝑙3   délka praku nesoucího projektil   [𝑚]  

𝑙𝑡   poloha těžiště ramene    [𝑚] 

𝑙    délka čepu      [𝑚] 

𝐻   výška čepu      [𝑚] 

 

𝑥𝑝   poloha projektilu na ose x    [𝑚] 

𝑦𝑝   poloha projektilu na ose y    [𝑚] 

𝜓   úhel, který svírá lano praku s osou x   [°] 

𝜑   úhel, který svírá rameno s osou x   [°] 

𝑔   tíhové zrychlení     [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

 

𝑚𝑝   hmotnost projektilu     [𝑘𝑔]  

𝑚𝑅𝐴𝑀   hmotnost ramene     [𝑘𝑔] 

𝐼𝑅𝐴𝑀   moment setrvačnosti ramene   [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

 

𝐹   působící síla      [𝑁] 

𝑄   obecná působící síla     [𝑁] 

𝑁   třecí síla      [𝑁] 

𝑁   normálová síla     [𝑁] 

𝑃1   maximální zatížení čepu    [𝑁] 

𝐶0   základní statická únostnost    [𝑁] 

𝑅𝐴   reakce v místě A     [𝑁] 

𝑅𝐵   reakce v místě B     [𝑁] 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥   maximální ohybový moment    [𝑁 ∙ 𝑚] 

 

𝐿10   základní trvanlivost     [106] 

𝑠10   statická bezpečnost     [−] 

𝑘𝑘   bezpečnost v ohybu     [𝑀𝑃𝑎] 

𝑊0   modul průřezu v ohybu    [𝑚𝑚3] 

𝑅𝑒   mez kluzu      [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑘   kritické napětí      [𝑀𝑃𝑎] 

 

𝐶𝑥   součinitel odporu     [−] 

𝜇   součinitel tření     [−] 

𝑆    efektivní plocha projektilu    [𝑚2] 

𝜌   hustota vzduchu                [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 
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