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Rakúsko - Uhorské náhradné tulejové bodáky, vyrábané firmou 

Schmidt, počas obdobia prvej svetovej vojny. 
Andy Blažiček, 2019. slovenská verzia. 

 
V cudzojazyčnej odbornej literatúre o bodákoch sa v poslednom desaťročí objavujú náhradné 
– núdzové bodáky R-U monarchie z obdobia 1.svetovej vojny, vyrábané firmou Schmidt pre 
rôzne pušky.  
Okrem známej knihy Jan Šmíd, Petr Moudrý: Bodáky habsburské monarchie 1683-1918 . 
(1994) nepoznám staršie české publikácie zmieňujúce sa o danej tématike, kde boli detailne 
popísané náhradné bodáky vyrábané firmou Schmidt.  
Napriek tomu, že táto kniha bola publikovaná v roku 1994, predstavujú  zobrazené exempláre 
reálne bodáky zo zbierok Vojenského Historického Ústavu, a boli napriek čierno bielej 
grafike a absencii fotografií, dobrým zdrojom informácii na porovnanie a sú v knihe podrobne 
popísané aj s detailami značení. 
Od konca 90.-tych sa na zberateľskom trhu pravidelne objavujú reprodukcie týchto 
náhradných bodákov, keďže výroba originálov v období prvej sv. vojny bola realizovaná 
zámočníckymi dielňami, je možné v podobnom prostredí vytvoriť nerozoznateľné kópie.  
 

1.Ersatz tulejový bodák fy Schmidt pre pušky Werndl M1867, M1867/77, 
M1873 a M1873/77. 

 
Jednoduchý bodák z pásoviny bez ďalších dielov, tulej vytvorená viacnásobným otočením 
pásového materiálu, popísaná v knihe J.Šmíd, P.Moudrý:„Bodáky habsburské monarchie 
1683-1918“ na stranách 216 a 217 ako bodák 101.  V texte je spomenuté „na niektorých 
kusoch je vyrazená značka výrobcu  revolver a meno SCHMIDT “. 
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V knihe  David Machnicki:„To the Hilt –The austrian bayonet.“ vydanej v USA 2011, je na 
strane 188 predstavený podobný bodák s menom SCHMIDT realizovaným veľkými 
jednotlivými písmenami v modernom fonte a logo zbrane bolo vyrazené v zjednodušenej 
forme ležiaceho písmena  f.  Podľa mojej mienky sa jedná o reprodukciu a nie originál. 
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Takisto som videl podobné bodáky v zbierke rakúskeho zberateľa bodákov v roku 2015. 
Spomínaný bodák pre pušku Werndl sa nachádza na priloženom obrázku na hornej pozícii, 
pod ním je originálny náhradný bodák M91 pre ruské pušky Mosin vyrábaný vo Viedenskom 
Arzenále a  dve reprodukcie náhradných  bodákov pre pušku Mannlicher M1895 a pre 
karabinu M90. Oba posledné kusy mali vyrazené nesprávne značenie buď „OEWG“ na 
bodáku M1895  alebo „E.A.IX“  na M1890 tulejovom bodáku. Všetky reprodukcie boli 
chemicky ošetrené a vykazovali znaky predošlej hrdze ako aj patinovania, je pravdepodobné, 
že boli vytvorené na konci 90.-tych rokov či začiatkom 21.storočia v Maďarsku, Poľsku alebo 
Čechách a všetky tu spomínané bodáky - reprodukcie boli zakúpené zberateľmi pôvodne 
v priestore strednej Európy. 
 
 

 

 
 
Za zmienku stojí chemická úprava povrchu, rovnaké čistenie, značky vyrazené jednotlivými 
raznicami písmen a čísel ako v prípade „E.A.IX“  a nedostatočne silný materál použitý 
v oblasti tuleje a uzamykacieho krúžku. 
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2.Náhradný tulejový bodák fy Schmidt pre ruské pušky Mosin 

M1891 , modifikácia bez uzamykacieho krúžku tuleje. 
 
Skutočný bodák je popísaný v knihe J.Šmíd,P.Moudrý:„Bodáky habsburské monarchie 
1683-1918“, na stranách 242 a 243 ako 114. Na grafike je vidieť, že meno výrobcu je 
vyrazené jednotnou raznicou v celku a treba si povšimnúť tvar revolveru , alebo krátkej palnej 
zbrane detailne vypracovanej ako značky výrobcu. 
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V knihe D. Machnicki:„To the Hilt –The austrian bayonet“ na strane 192 je predstavený 
podobný kus s menom výrobcu vyrazeným jednotlivými písmenami a s gramatickou chybou v 
mene „SCHMITD“, kde posledne 2 písmená sú prehodené v poradí,  logo výrobcu je 
realizované ako u predchádzajúceho bodáku s horizontálne umiestneným malým písmenom f. 
Má rovnaké značenie a chemickú úpravu povrchu ako predchádzajúca reprodukcia z rovnakej 
knihy pre pušku Werndl. Podľa mojej mienky sa jedná o reprodukciu a nie originál. 
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V novej publikácii od ruských autorov Andrej Danko, Konstantin Lykov:„Bodáky pre pušky 
a karabíny S.I.Mosina 1891-1945“ (Андрей Данько,Константин Лыков: Штыки к 
винтовкам и карабинам С.И.Мосина 1891 - 1945 гг.) sa na strane 91 vyskytuje podobný 
náhradný bodák, pravdepodobne pochádza zo zbierky nem.zberateľa  K.H.Wrobela. Všimnite 
si gramaticky zle napísané meno SCHMITD, realizované jednotlivými písmenami. Jedná sa 
takisto o reprodukcii podľa môjho názoru. 
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Podobný kus sa objavuje aj v knihe Evgenij Barsukov:„Bodák pre pušku Mosin“ (Евгений 
Барсуков: Штык винтовки Мосина) v prvom vydaní z roku 2015 v Rusku, na strane 89. Je 
pravdepodobné, že ide o exemplár zo zbierky amerického autora  D. Machnického, ktorý bol 
predaný neskôr do Ruska po vydaní jeho knihy v USA v roku 2011. 
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3.Náhradný tulejový  bodák fy Schmidt pre ruské pušky Mosin 

M1891, modifikácia s uzamykacím krúžkom na tuleji. 
 
Skutočný kus je popísaný v publikácii J.Šmíd,P.Moudrý:„Bodáky habsburské monarchie 
1683-1918“ na stranách 244 a 245 ako bodák 115. Všimnite si vyrazenie mena SCHMIDT a 
detailného  loga zbrane raznicou. 
 

 
 
Ďalej nasleduje detail bodáku zo zbierky K.H.Wrobela , kde je meno výrobcu zle gramaticky 
vyrazené SCHMITD a je pekne vidieť realizáciu vyrazenia mena po jednotlivom písmene , a 
logo v podobe ležiaceho písmena „f“ pred menom . 
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V knihe D. Machnicki:„To the Hilt –The austrian bayonet“ na strane 193 je predstavený 
identický bodák, len bez chýbajúceho uzamykacieho krúžku na tuleji, meno výrobcu je 
vyrazené jednotlivými písmenami v novom fonte, tu už správne gramaticky SCHMIDT a 
logo zjednodušeným písmenom f. Takisto podľa predchádzajúcich značení predpokladám, že 
ide o reprodukciu. Kožená pošva je takisto reprodukcia a so sfalšovaným značením. Takéto 
pošvy nie sú v literatúre o rakúsko uhorských bodákoch zmieňované. 
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Identický bodák je aj v knihe Evgenij Barsukov:„Bodák pre pušku Mosin“ (Е. Барсуков: 
Штык винтовки Мосина) na strane 88, kde sa potvrdilo korešpodenciou, že ide o bodák 
pôvodne zo zbierky D. Machnického, ktorý bol vyobrazený na predchádzajúcej strane. 
Všimnite si to isté číslo, ako v predchádzajúcom popise je aj na koženej pošve. 
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V 2015 roku vydanej knihe  ruských autorov A.Danko,K.Lykov:„Bodáky pre pušky a 
karabíny S.I.Mosina 1891-1945“ na strane 159, je predstavený podobný bodák, 
pravdepodobne tiež reprodukcia, s vysokou pravdepodobnosťou zo zbierky K.H.Wrobela. 
Všimnite si gramaticky zle napísané meno Schmitd v popise  na spodnej časti obrázku. 
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K.H.Wrobel známy nemecký autor viacerých publikácii o ruských puškách Mosin M1891  
napr.„Drei Linien - Die Gewehre Mosin Nagant“ ,vydanou prvýkrát v roku 1999 v 
Nemecku, mi poslal na porovnanie bodáky z jeho zbierky niekedy počas roku 2006. Je 
pravdepodobné, že všetky tri bodáky na nasledujúcom obrázku sú reprodukcie. Horný bodák 
takzvaný bodák Leningradskej blokády, bol pravdepodobne vytvorený z čepele nemeckého 
bodáku S84/98  pre staršiu pušku Mosin M91 a dva rakúske náhradné bodáky pre ruské pušky 
Mosin 91 rôznych modelov, ktoré už boli predstavené v predchádzajúcom texte. Tieto bodáky 
boli vyobrazené aj v jeho knihách.  
 

 
 
Podobné bodáky – reprodukcie som videl aj v zbierke rakúskeho zberateľa  pri návšteve v 
roku 2015. Na obrázku sú dva bodáky v hornej časti, oba zle gramaticky označené menom 
„SCHMITD“  a spodný je bez značenia s nedokončeným patinovaním tuleje. Je možné že 
chyba v mene bola realizovaná úmyselne na označenie reprodukcie. Ale napriek tomu 
existujú exempláre so správne uvedeným menom ale zlým fontom písmen. Na zberateľskom 
trhu sa bohužial ale predávajú ako originálne náhradné bodáky Rakúsko Uhorska.  
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Podobné kusy pravdepodobne z rovnakého zdroja a rovnakého modelu, niektoré s kratšou 
čepeľou  s výrobcom Wiener Arsenal a s falošnou značkou „E.A.IX.“ sú na pripojenom 
obrázku. Uzamykací krúžok je z veľmi tenkého materiálu, na niektorých kusoch to vyzerá 
akoby tulej nebola dokončená. Na väčšine podobných reprodukcií nie sú základné rozmery 
bodáku identické s originálom a ani ich nemožno nasadiť na pušky, pre ktoré boli určené 
originálne bodáky. Ani chemický proces patinovania povrchu nebol u vsetkých dokončený.  
 

 
 
Na porovnanie nasleduje originálny kus, ktorý bol nájdený pred počas roku 2016 na 
nemeckom fórume, kde rakúsky zberateľ predstavil náhradný bodák pre neznámu pušku 
s logom a menom výrobcu SCHMIDT . Meno výrobcu je menšie a vyrazené naraz jednou 
raznicou, ak ho porovnáme so značením na reprodukciách ukázaných v predchádzajúcich 
obrázkoch. Tiež logo krátkej palnej  zbrane alebo revolveru je pekne vypracované v detaile a 
vyrazené rovnako ako v publikácii J.Šmída a  P.Moudrého, kde sú nakreslené originálne 
bodáky a značenia. 
  

 
 
Všetky uvedené informácie a kópie strán kníh boli použité len na prezentovanie chybného 
určenia týchto náhradných bodákov ako originálov v súčasných knihách o bodákoch 
z rôznych krajín napriek tomu, že kvalita spracovania a typ značenia hovorí jasnou rečou, že 
ide o reprodukcie!   
 
Osobne som požiadal všetkých hore uvedených autorov o povolenie použiť skeny stránok z ich 
publikácii ako upozornenie mladých zberateľov bodákov, že prezentované niektoré náhradné bodáky 
sú problematické a nemožno ich označit za originály. 
Ďakujem nasledujúcim pánom Jan Šmíd, Petr Moudrý, David Machnicki, Andrej Danko, Konstantin 
Lykov a  Evgenij Barsukov ku dňu poslednej úpravy v anglickej verzii z roku 2016.  

 
Článok nie je určený na kopírovanie alebo do tlače, ale len pre informáciu pre mladých zberateľov 

a bude prezentovaný na niektorých fórumoch zberateľov chladných zbraní! Ďakujem za 
pochopenie. Autor. 


