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Smrtící lehká pěchotaПEDNOTKY
Aragonští almogavarové patřili ve středověku
к nejžádanějším žoldnéřům Evropy

Ä Smrtící rychlopalba pruské pěchoty zastavila
všechny rakouské pokusy o závěrečnou zteč
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Neporazitelný skotský markýz

Bitva u Hradce Králové

Hrabě Montrose se snažil zachránit vládu anglického

Celá prusko-rakouská válka se roku 1866 odehrála

krále v době občanské války

velmi rychle. Kromě pár menších střetnutí
se rozhodovala v jedné jediné bitvě, která se
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Poslední bašta kalicha 1ч

následně stala osudovou pro celou habsburskou

Unikátní rekonstrukce hradu Sión, kde se opevnil
husitský hejtman Jan Roháč z Dubé

monarchii. Porážka u Hradce Králové donutila
císaře ke změnám v politice, na což však doplatili

Strůjce vítězné spartské strategie {VOJEVŮDCE
Velitel Brasidas nevynikl velkými vítězstvími, ale

hlavně Češi, kteří u Hradce věrně stáli v řadách
rakouské armády. Mohl tam generál Benedek

ukázal cestu, jak bojovat pro ti Athénám

vůbec zvítězit? Měl natolik špatné podmínky,

Zabodnou se hluboko 1...
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snad rozhodly proslulé pruské pušky nabíjené

Různé typy hrotů šípů od pravěkého pazourku až

zezadu?

nebo ztrátu zavinily jeho chyby a váhavost? Nebo

к orientálním specialitám

Když rychlost zvítězí nad tvrdostí
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Porážka byzantského vojska od seldžuckých Turků
u M antzikertu způsobila značnou paniku

Fantastické zápolení o carský trůn
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Osudný střet dvou velmocí
Mýtus o skvělých zadovkách
Císařovi věrní muži

FIKCE VS. REALITA

Ruský film 7672: Kronika smutných časů si s fakty hlavu
neláme, ale výzbroj tre fil správně
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Nejslavnější z bukanýrů
Henry Morgan dal jm éno známému rumu, snad proto,
že to dotáhl z piráta až na guvernéra

К ceremoniálním, či někdy dokonce rituálním účelům
byly určeny nože, meče i halapartny

Když kmáni porazili pány) TAKTIKA
Ač středověkým bojištím vládli železní rytíři, v řadě

Ä Polský hejtman Kybowski ztvárněný Michalem

případů je přemohli vychytralí pěšáci

Žebrowským ve filmu „1612: Kronika smutných časů"
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