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1)   S LŮŽKOVÝM ZÁVĚREM A SKLOPNÝMI HLAVNĚMI: 

 A)   jednohlavňové (jednušky) 

 B)   dvouhlavňové 

• s hlavněmi vedle sebe (dvojky) 

• s hlavněmi nad sebou (kozlice) 

 C)   vícehlavňové (na zvláštní přání) 
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2)   SAMONABÍJECÍ 

3)   OPAKOVACÍ 

   A)   s pohyblivým předpažbím 

   B)   s otočným odsuvným závěrem  

          (speciální brokovnice ráž 10 na lov husí) 
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                                  1 - jednuška 

                                  2 - dvojka 

                                  3 - broková kozlice 

                            4 a 5 - brokový troják 
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Hlavní části brokovnice jsou:  

1) Hlaveň (příp. hlavňový svazek více hlavní) 
 

  vývrt hlavně 
 

 nábojová komora 
 

 ráž brokové hlavně 

 

        Spojením ráže brokové hlavně s délkou nábojové komory v mm          

         nebo v palcích je určena ráž brokovnice, např. 12 x 70 nebo 12/70. 

 zahrdlení (zúžení hlavní – choke) 

 

Je číslo udávající počet 
stejně velkých koulí 

odlitých z jedné anglické 
libry olova (453,59 g), 
které projdou lehce 

suvně vývrtem hlavně.  
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2)   Baskule (lůžko - s bicím, spouštěcím a pojistkovým  
mechanismem) 

 závěry  (např. Greener, Kersten, Purdey) 

 

Další části brokovnice jsou:  
 

1)  pažba 

2)  předpažbí 

3)  příslušenství (kování - botka, úchyty řemenu) 
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      A - hlaveň, B - předpažbí, C - lůžko hlavní (baskule) s pažbou z bočního 
pohledu D - lůžko hlavní z horního pohledu 1 ústí, 2 muška, 3 plošina,          
4 hlavňová trubka, 5 hák předpažbí, 6 dvojitý hák hlavní, 7 čelo hlavní,       
8 tlačítko předpažbí, 9 rybina, 10 čelo lůžka, 11 poduška lůžka,                 
12 podélný uzamykací klín, 13 hlavňový čep, 14 lučík, 15 spoušťové 
jazýčky, 16 krk s rybinou, 17 čepička, 18 poutko na řemen, 19 botka,       
20 hlaviště pažby, 21 pata hlavišté, 22 lícnice, 23 hřbet pažby, 24 nos 
pažby, 25 pojistka, 26 temenní klička, 27 zámková destička (bočnice) 

 
  



TVARY PAŽEB 

    

 
 
 
 
 
 
      
 

      A - anglická pažba, B - německá pažba, C - pažba Monte Carlo, 
D - francouzská pažba, E - americká pažba. F - pažba s lícnicí 
bavorského typu.  

     3 krk, 4 pistolová rukojeť, 5 hřbet, 6 lícnice, 7 hlaviště, 8 pata 
hlaviště, 9 botka, 10 nos pažby. 
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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