Tzv. Starhemberg Fechtbuch je kompilace šermířských textů v minulosti mylně připisovaná Peterovi
von Danzig zum Ingolstadt, který je ale uveden pouze coby autor závěrečných glos k Liechtenauerovu
textu. Rukopis vznikl v roce 1452 a dnes je uložen v římské Bibliotheca dell'Academica Nazionale dei
Lincei e Corsiniana pod katalogovým označením Cod. 1449. Na 225 stranách je v něm vyloženo
šermířské umění mistrů Liechtenauera, Lignitzera, Hundfeltze a Otta. Obzvláště cenné jsou komentáře k
Liechtenauerovým kryptickým veršům, jimiž toto umění zpřístupnil širšímu okruhu čtenářů. V tomto
ohledu představuje rukopis jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu,
zápasu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují
naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku.
Liechtenauerovo učení šermu bylo původně tajné umění určené jen úzkému kruhu žáků, pro jejichž
potřebu bylo zaznamenáno ve formě zkratkovitých a nezasvěcenému čtenáři nesrozumitelných veršů.
Jejich nejstarším dochovaným exemplář pochází z r. 1389 a jeho autorem je Hanko Döbringer. Vzniklo
však pravděpodobně více verzí textů, protože verše, které nacházíme například u Sigmunda Ringecka, se
od döbringerových poněkud odlišují.
Tato práce je pouze základním studijním materiálem pro poznání, analýzu či pokus o rekonstrukci
středověkého šermu, zápasu a boje, nikoliv plnohodnotnou učebnicí. Nesnaží se staré techniky
interpretovat, pouze předkládá českému čtenáři co nejvěrnější překlad textů. Analýzy a interpretace dnes
naleznete v hojné míře na webu. Zejména zdařilé a poučné jsou videoprezentace skupin Gladiatores nebo
Zornhau. Z dalších studijních materiálů doporučuji např.: Anton Kohutovič - O interpretáciách
Lichtenauera a Karel Černín - Překlad Mistra Lewa.

Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní
publikační nevýdělečnou činnost, uveďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail:
vaverka.fm@gmail.com. Děkuji.
Roman Vaverka
Poznámky k transkripci:
Rukopis je přepsán co možná nejvěrněji včetně chyb, oprav a vpisků. Zachovaná zůstala také barevnost
zvýrazněných pasáží a oddělovacích znamének. Pouze lichtenauerovy verše, které jsou v originále
zapsány do řádku, jsem v komentářích rozepsal tak, aby vynikly jejich rýmy a tím lépe i jejich smysl. Pro
lepší přehlednost a pohodlnější studium je text rozdělen na odstavce opatřené pořadovým číslem a číslem
stránky (ve formátu odstavec/stránka, kde stránku udává číslo listu + r (recto - líc) nebo v (verso - rub)).
Například zápis 150/43v/44r udává, že se jedná o 150. odstavec textu v rukopisu uvedený na stránkách
43v a 44r. Kritériem pro dělení odstavců je ve většině případů červeně zvýrazněný nadpis v původním
textu.
Ve středověkých textech se s oblibou užívalo určitých symbolů, které nahrazovaly jedno nebo více
písmen. V rukopisu se vyskytují tyto: oblouček vycházející z posledního písmene je znázorněn symbolem
° - např.: seine° (seiner), vbe° (uber), ir° (irer) nebo ritt° (ritter), oblouk nad písmenem je znázorněn
symbolem ~ - např.: vechtñ (fechten), arm~ (armen) a vñ (und). Písmeno "w" mnohdy nahrazuje písmeno
"u" a proto zw° a zů jsou jen různé zápisy téhož slova. Písmeno "s", které je v originále psáno dvěma
možnými způsoby, je přepisováno bez jejich rozlišení. Písmeno "ß" je přepisováno klasicky.
Poznámky k překladu:
U překladu jsem kladl vzhledem k rozsáhlosti textu důraz na čitelnost a proto nejsou věty překládány vždy
doslovně. Například jsem tam, kde je to možné, omezil přebytek přivlastňovacích zájmen. Místo
doslovného "bodni mu na jeho obličej nebo jeho hruď" tedy uvádím stravitelnější "bodni mu na obličej
nebo na hruď".
Překlady názvů jednotlivých střehů, seků a technik se mohou lišit od názvů uváděných jinými
překladateli, kteří mají jiný názor na přesnost a vypovídací hodnotu názvů. Významnou roli hraje také
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stručnost a snadná gramatická použitelnost zvoleného slova. Osobně se však kloním k názoru, že překlad
staroněmeckých šermířských výrazů má smysl pouze informativní. V šermířské praxi by měly být tyto
pojmy zachovány a používány ve své originální podobě, podobně jako je tomu například u asijských
bojových umění.
Naprostou většinu útoků překládám raději jako pokus o zásah než jako úspěšný zásah, aby nevznikl
dojem, že se útok musí povést. Proto bude v textu používána fráze "bodni mu na obličej" namísto
zavádějícího "bodni ho do obličeje". Útok, který má za cíl soupeře zmást, pak bude přeložen frází "dělej,
jako bys ho chtěl bodnout do obličeje". Pouze v případech, kdy je úspěšný zásah podmínkou pro další
popisované akce, bude uvedeno například: "bodni ho a pak tlač vpřed".
Originální text důsledně rozlišuje paži a ruku. Paží je myšlena obvykle část ruky mezi ramenem a
zápěstím, ruka je od zápěstí ke konečkům prstů. Samostatné slovo pro předloktí se v textu objevuje jen
výjimečně, naopak hojné jsou fráze typu: "uchop jej za rukou", čímž se myslí právě uchopení za předloktí.
Dále se v textu vyskytuje několik slov, která mají v různých kontextech odlišný význam. Týká se to
zejména slov seitte, werfen, stossen a podobně. Seitte budu ve většině případů překládat jako strana, ale
stejně tak by jej bylo možné v mnoha pasážích překládat jako bok ve smyslu boční strana trupu. Bok ve
smyslu oblast kyčle označuje slovo hüff. Werfen znamená hodit nebo mrštit, ale v kontextu zápasu jej
budu překládat přihodnějším povalit. Stejně tak výrazy hawen, stossen, streichen, slachen, stechen nebo
scheusen budou podle situace nabývat významu sekat, udeřit, bít, tít, kopnout, bodnout, vrazit, případně
odstrčit. Slovo stuck (kus) chápejte ve významu technika, slova pruch či prechen (prolomení) jako
protiakce, sache (věc) pak jako akce, činnost.
Některé pojmy představují skutečně obtížný překladatelský oříšek. Například slova swech a sterck (měkký
a silný, resp. tvrdý) označují nejen míru soupeřovy reakce, ale také části meče (tenčí a hrubí), případně
sílu člověka. Například "soltu sy slachen mit gantzer sterck deins leibs vnd ... mit der sterck deines swertz"
(měl bys udeřit celou silou svého těla a ... hrubím svého meče). Současně ovšem platí, že soupeř je tvrdý,
kryje-li na tvrdé části meče - na hrubí – a je tedy tvrdý na meči. Kryje-li na měkké části meče (na tenčí), je
měkký a můžeš mu svou tvrdostí (resp. tvrdou částí meče) získat převahu nad jeho měkkostí na meči (tzn.
přetlačit měkkou část jeho meče). Obdobně slovíčka nach a vor se vyskytují jak samostatně tak jako
předpony sloves. V obou případech nesou informaci o časovém umístění dané činnosti, ale v němčině lépe
vyniká jejich zvláštní postavení coby terminus technikus. Z důvodu dobré čitelnosti českého textu tedy
nebudu větu "kum du vor im mit dem haw" překládat: "jdi před ním sekem", ale "předejdi ho sekem".

OBSAH:
úvod
dlouhé meče
boj na koni
soubojový šerm
zkrácený meč
meč a puklíř
zápas
dýky
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73r-79v 271-314
80r-80v 315-320
81r-84v 321-348
85r-86r 349-356
87r-90v 357-369
91r-93r 370-384
94r-96v 385-402
97v-100r 403-411
100v-107v 412-456
108r-113v 457-468
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Zde začíná popis pravidel1 rytířského
umění šermu, které zveršoval a vytvořil
Johannes Liechtenauer, jenž je vysokým
mistrem v umění a je Bohu milý.

Alhÿe hebt sich an dye zedel der Ritterlichen
kunst des fechtens dye do geticht vnd
gemacht hat Johans Liechte-nawer der ain
hocher maister In den künsten gewesen ist
dem got genadig seÿ
|Des ersten mit dem langen swert |Dar nach mit
der glefen |vnd mit dem swert zw roß |Dar nach
mit dem kürtzen swert zw° champf |vnd dar
umb dy kuñst fursten |vnd herren |Ritter vnd
knechten zw gehört das sy dy wissen |vnd
lernen sullen |So hat er die selbig kunst igleich
besunder lassen schreiben mit verporgen |vnd
verdackten wo°ten |Dar umb das sÿ nit
yderman vernemen noch versteen sol |als du sÿ
her nach geschriben wirst vinden |vnd hat das
getan durch der leichtfertigen schirmaister
willen |Dÿe Irr kunst gering wegen |das sein
kunst von den selbigen maisterñ nicht gemain
noch geoffenwart sol werden solichen lewten
die |dye kunst In wirden nicht behalten als an
dañ der kunst zw gehört ~

1
3r

Nejprve s dlouhým mečem, pak s kopím a s
mečem na koni, pak se zkráceným mečem k
souboji. A proto náleží knížatům a pánům,
rytířům a panošům, aby ho poznali a naučili se
mu. Proto je nechal zapsat tajnými a
šifrovanými slovy, aby je nikdo nemohl
pochopit a porozumět jim, jak je zde najdeš
zapsány. Proto jej nechal zapsat tajnými a
šifrovanými slovy, aby je nikdo nemohl
pochopit a porozumět jim. A učinil tak kvůli
povrchním šermířským mistrům, kteří si jeho
umění neváží, aby jeho umění nebylo
zveřejňováno ani všeobecně zpřístupňováno
takovými lidmi, kteří nemají takovou znalost
umění, jaká by mu příslušela.
1

Slovo zetel označuje verše, jimiž jsou šifrovanou
formou kodifikována pravidla šermu. Správnější
překlad by byl spíše "veršovánka", ale zde použiji
raději obecnějšího termínu "pravidla".

Das ist dy vor red
|Junck ritter lere |Got lieb haben frawen Jo ere
|So wechst dein ere |Vbe ritterschafft |vnd lere
|kunst dye dich zyret |vnd In kriegen zu eren
hofiret |Ringes guet fesser |Glefen sper swert
|vnd messer |Mandleich bederben |vnd In
anderñ henden verderben |Haw drein vnd hurrt
dar |Rausch hin trif oder la farñ |Das yn die
weyssen Hassen |dye mann sicht preysen ||Dar
auff dich fasse |Alle kunst haben leng vnd
masse
Das Ist ein gemaine ler des langen Swerttes
|Wildu kunst schauen |Sich linck gen und recht
mit hawen |Vnd linck mit rechten |Ist das du
starck gerest vechten |wer nach get hauen |Der
darff sich kunst wenig fräwen |Haw nahent was
du wild |kain wechslär kumpt an deinen schilt
|zw° kopff zů leib |dye zegt nicht vermey/d |Mit
gantzem leib vicht was du starck gerest treyben
|Hör was da slecht ist |Vicht nicht oben linck
|So du recht pist |Vnd ab dw linck pist |Im
rechten aug sere hinckes |Vor und nach dy
zway ding |Sind aller kunst ain vrsprinck
|Swech vnd sterck |Inndes |Das wort do mit mit
merck |So magstu lernen |Mit kunst arbaitten

2
3r
3v

3
3v

Toto je předmluva
Mladý rytíři, uč se Boha milovat a dámy
uctívat, tak zvětšuje se tvá čest. Cvič se v
rytířství a uč se umění, které tě ozdobí a v boji
čestně poslouží, dobře zápasem popadnout,
jízdní kopí, kopí, meč a tesák mužně používat
a v jiných rukou mařit. Sekej a útoč, buď
rychlý, zasáhni nebo se stáhni po způsobu
velebícím člověka. Na to se říká: Všechno
umění má délku a rozměr.
Toto je obecné poučení o dlouhém meči
Chceš-li umění ukázat, buď levou vpředu a
pravou se sekem. A levá s pravou je to, co bys
rád tvrdě šermoval. Kdo seky sleduje, málo se
může uměním potěšit. Sekej blízko, co chceš,
žádný měnící se sek nepřijde na tvůj štít. Na
hlavu, na tělo, těm štípancům se nevyhýbej.
Šermuj celým tělem, co bys rád provedl tvrdě.
Poslyš, co je špatně: Nešermuj shora zleva,
jsi-li pravák. Jsi-li levák, vpravo taky velmi
pokulháváš. Před a po - tyto dvě věci jsou
zdrojem celého umění. Tenčí a hrubí, vtom toho slova dbej, tak se můžeš naučit s uměním
pracovat a bránit. Lekáš-li se rád, šermovat se
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nikdy nenaučíš. Nauč se pět seků z pravé
ruky. Kdo se jim ubrání, tomu slibujeme, že
ho umění rádo odmění.

vnd weren |Erschrickstu gern |kain vechten
nymmer gelern |ffünff häw lere von der rechtn
hant |wer dy were denn wir geloben |In kunsten
gern zw° lon
Das Ist der text
|Zorn haw krump twer |hat schiler mitt schaitlar
|Alber vorsetzt |Nach reysen vber lauff häw
setzt |Durch wechsel zuck |durchlauff
|Abschneid hende druck |heng wind mit plösen
|Schlach vach streich stich mit stössen

Der zorn haw
|Wer dir öberhäwt |zornhaw ort dem drawt |wirt
er es gewar |Nym oben ab öne far |Piß starck
her wider |wind stich sicht leger waich oder ers
nym es nyder |Das eben merck haw stich leger
|waich oder hert Inndes |vnd var nach an hürt
|Dein krieg sey nicht gach |Wes der krieg
|Rempt oben nyden |wirt er beschempt |In allen
winden |Haw stich schnydt lere vinden |Auch
soltu mit prufen |Haw stich oder schnyd |In
allen treffen |den maistern wiltu sy effen ~

Dye vier plossen
|Vier plössen wisse |Reme so schlestu gewisse
|An alle vare |An zweyfel wie er geparr
Dye vier plossen zw prechen
|Wildu dich rechen |Dye vier plöss kunstlich
prechen |Oben duplir |Nyden recht mutir |Ich
sag fur war |Sich schützt kein man ane far
|Hastu vernomen |zu slag mag er klain kummen

Der krump haw
|Krump auff behende |wirff dein ort auff dye
hende |krump wer wol setzt |Mit schriten vil
haw letzt |Haw krump zů flechen |Den maistern
wiltu sy swechen |wenn es glitzst oben |So
stand ab das wil ich loben |krump nit kurtz haw
|Durch wechsel do mit schaw |krump wer dich
Irret |Der edel kriegk in vor wirret |Das er nicht
weiß vor war |wo es sey ane far
Der twer haw
|Twer benympt |was vom tag her chümpt |Twer
mit der sterck |Dein arbait do mit me°ck |Twer
zw dem pflueg |zw dem ochsen hart gefüg
|Was sich wol twert |mit sprüngen dem haupt
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Toto je text
Sekej vzteklý, křivý, příčný, šilhavý s
temenním, pošetilec, vykryj, následuj,
nadbíhej, odsazuj seky, měň skrz, odtrhávej,
probíhej skrz, odřezávej, tlač do rukou,
zavěšuj, navíjej s odkrytími, udeř, zachyť,
sekni, bodni s nárazy.
Vzteklý sek
Kdo na tebe seká zhora, tomu vzteklý sek
hrotem hrozí. Bude-li se tomu bránit, odeber
vrchem bez nebezpečí. Buď tvrdší proti,
naviň, bodni. Uvidí-li to, tak vezmi dolů. Dbej
přesně seku, bodu, pozice, měkce nebo tvrdě,
vtom a před, po. Ve spěchu tvá válka nebude
prudká. Koho válka strčí shora, zdola bude
zahanben. Při všech navinutích se nauč
nacházet sek, bod, řez. Také bys měl zkoušet
sek, bod nebo řez při všech dotecích, chceš-li
mistry oklamat.
Čtyři odkrytí
Čtyři odkrytí znej, miř, tak udeříš s jistotou v
každém pohybu bez pochyb, jak si počíná.
Prolamování čtyř odkrytí
Chceš-li dosáhnout dovedného prolomení čtyř
odkrytí, vrchem zdvojuj, spodem správně
měň. Říkám ti upřímně, nikdo se nekryje bez
nebezpečí. Porozuměl-li jsi tomu, jen sotva
bude moci udeřit.
Křivý sek
Křiv hbitě, hoď hrot na ruce. Kdo křivý s
kroky provádí, ten mnoho seků odvrátí. Sekej
křivý na plochu, chceš-li mistry oslabit. Když
nahoře to křísne, odstup, To chci chválit.
Nekřiv, krátce sekni, změněním skrz vystřel.
Kdo tě při křivém šálí, toho ušlechtilá válka
zmate, takže opravdu neví, kde je bez
nebezpečí.
Příčný sek
Příčný bere, co zhůry přichází. Příčný
prováděj hrubím, svou prací lekej. Příčný do
pluhu, do vola tvrdě spojuj. Kdo dobře při
příčném skočí, hlavu ohrozí. Kdo matení
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gevert |Veler wer fürt |Von vnden nach
wünscher rurt |Vekerrer twingt |Durchläuffer
auch mit ringt |den elpogen |Gewiß nym spring
im in die wage |Veler zwifach |Trifft mann den
schnit mit mach |Zwifach es fürpas |Scheitt in
linck vnd pis nicht las ~

provádí, zdola dle libosti zasahuje. Obrácený
nutí probíhat také se zápasem, loket jistě chyť,
skoč mu do cesty. Zdvojené matení zasáhne
člověka, zasáhne člověka, uděláš-li při něm
řez. Zdvojuješ-li dál, vykroč nalevo a nebuď
pomalý.

Der schilhaw
|Schiler ain pricht |was püffel slecht oder sticht
|wer wechsel drawt |schiler dar aus Inn beraubt
|Schil kürtzt er dich an |Durch wechsel gesigt
im an |Schill zw dem ort |vnd nym den hals ane
vorcht |Schill zw° dem öbern |haubt hend wild
du bedöbern ~
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Der schaittelhaw
|Der scheitlar dem antlützt ist gevar |Mit seiner
kar |der prüft vast gefer |was von ym kümpt
|Dy kron das abnympt |Schneid durch dye kron
|So prichstu sye hart schon |Dye striche druck
|Mit schnytten sy ab zuck ~

11

Dye vier leger
|Vier leger allain |Da von halt |vnd fleuch dye
gemain |Ochs pflueg alber |vom tag sey dir
nicht unmär ~
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Dye vier vor Setzen
|Vier sind vor setzen |dye dy leger auch sere
letzen |Vor fursetzen hüett dich |Geschicht das
auch ser es müt dich |Ob dir vor setzt ist |vnd
wie das dar chömen ist |Hör |was ich dir ratte
|Reiß ab haw schnell mit drate |Setz an vier
enden pleib dar auff lere wildu enden
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Von Nach Reysen
|Nach raisen lere |zwifach oder scheneid in die
were |zway ewssere mynne der arbait dar nach
begynne |vnd prüff dye gefert |Ob sy sind
|waich oder hert |Das fuln lere |Inndes das wort
schneidet sere |Nach raysen zwifach |Trifft
mann den alten schnit mit mach ~
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von überlauffen
|Wer vnnden rempt |vber lauff denn der wirt
beschempt |wenn es klitzst oben |So sterck das
ger ich loben ~ |Dein arbait mache |Oder herte
druck zwifache
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Von absetzen
|Lere absetzen |haw stich kunstlich letzen |wer
aůff dich sticht |Dein ort trifft |vnd seinen
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Šilhavý sek
Šilhavý láme, co hlupák udeří či bodne. Kdo
hrozí změněním, tomu v tom šilhavý zabrání.
Šilhej, je-li na tě krátký, změna skrz jej
přemůže. Šilhej na hrot a bez bázně vezmi
krk. Šilhej nahoru na hlavu, chceš-li rukám
ublížit.
Temenní sek
Temenní sek je tváři nebezpečný, jeho
obrácením na hruď tvrdě útoč. Co z něj
přichází, to koruna odebírá. Řízni skrz korunu,
tak ji tvrdě prolomíš. Úder tlač, řezem ji
odtáhni.
Čtyři pozice
Pouze čtyř pozic se drž a vyhýbej se obecným.
Vůl, pluh, pošetilec, zhůry nechť ti nejsou
neznámé.
Čtyři vykrytí
Jsou čtyři vykrytí, která pozice také velmi
poškodí. Střez se vykrytí. Děje-li se, velmi tě
to taky namáhá. Jestliže tě vykryje a jak to dál
přichází, poslyš, co ti radím: odtrhni sek
rychle s krokem. Nastavuj na čtyři konce,
nauč se na nich zůstávat, chceš-li ukončit.
O následování
Následovat se nauč, zdvojuj nebo řezej do
zbraně. Dva vnější políčky, pak práce začíná.
A zkoušej, zda útoky jsou měkké nebo tvrdé.
Nauč se cítění, vtom, to slovo tůze řeže.
Zdvojené následování trefí člověka, uděláš-li
při něm starý řez.
O nadbíhání
Kdo dolů míří, tomu nadběhni, bude zasažen.
Když to shora křísne, tak tvrdě. To rád
chválím. Dělej svou práci nebo tvrdě tlač
zdvojeně.
O odstavování
Nauč se odstavovat sek, bod, dovedně
zraňovat. Kdo na tebe bodá, toho tvůj hrot
7

zasáhne a jeho prolomí. Zasahuj na obě strany
vždy, když chceš vykročit.

pricht |Von paiden seitten |Triff alle mal wiltu
schreiten
Von durchwechseln
|Durchwechsel lere |von paiden seitten stich
mit sere |Wer auff dich pindet |důrchwechsel In
schier vindet

17

von zucken
|Trit nahent Inn pinden |Das zucken gibt gůte
fünde |Zuck trifft er |zuck mer Arbait erfinde
|Das tůt ym we |Zuck allen treffen |den
maistern wiltu sy effen

18

von Durchlauffen
|Durchlauff las hangen |Mit dein knopff greiff
wiltu rangen |Wer gegen dir sterckt |durchlauff
do mit merck

19

von abschneiden
|Schneid ab dy herten |von vnden in baiden
geferten |Vier sind der schnydt Zwen vnden
|zwen oben mit

20

von hend drucken
|Dein schneid wende |zw flechen druck dye
hende

21

von tzwaien hengen
|Zway hengen werden |Aus ein° hant von der
erden |In allem geferte |Haw stich leger waich
oder herte

22

von sprechfenster
|Sprechfenster mach |Stant freileich besich sein
sache |Slach in das er schnobe |wer sich fur dir
zeuhet abe |Ich sag dir für war |Sich schütz kain
man ane far |Hastu vernum~en zu slag mag er
clain kummen

23

Das ist die beschliessung der zedel
|Wer wol fürt vnd recht pricht |vnd endlich gar
bericht |vnd pricht besunder |Igleichs in drey
wunder |wer recht wol henget |vnd winden do
mit pringet |Vn winden acht |Mit rechtn wegen
betracht |vnd zw ir eine |Der selben winden
selbdritt ich meine |So sind ir zwaintzigk |vnd
vier zell sy antzigk |von paiden seittn |Acht
winden lere mit schreiten |Vnd pruef dye gefert
|Nicht mer nür waich oder hert

24
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O měnění skrz
Měnit skrz se nauč, z obou stran bodej rázně.
Kdo na tebe váže, toho si měnění skrz najde.
O odtrhávání
Při navázání vykroč blíž, odtrhávání dává
dobrou možnost. Odtrhni, zasáhne-li, odtrhni
víc. Práci vymysli, to nutí jej se bránit.
Odtrhávej při každém zásahu, chceš-li mistry
oklamat.
O probíhání skrz
Proběhni skrz, nechej viset, uchop hlavicí,
chceš-li zápasit. Kdo proti tobě tvrdě, tomu
hleď proběhnout.
O odřezávání
Tvrdé odřezávej zdola do obou útoků. Řezy
jsou čtyři: dva zdola, dva shora.
O tlačení do rukou
Svůj řez otoč, naplocho tlač ruce.

6r
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O dvou viseních
Dvě visení vznikají z jedné ruky od země. Ve
všech útocích sek, bod, pozice, měkce nebo
tvrdě.
O okénku
Okénko udělej, stůj volně, sleduj jeho věc.
Udeř tak, že upadne, toho, kdo se před tebou
odtahuje. Říkám ti upřímně, nikdo se nebrání
bez nebezpečí, víš-li, že k úderu může málo
přijít.
Toto je závěr pravidel
Kdo dobře vede a správně prolamuje a je
konečně zcela obeznámen a prolamuje
zejména stejnými třemi útoky. Kdo správně
dobře zavěšuje a z toho navíjí, a z osmi
navinutí správným způsobem zvažuje. A ke
každému jednomu stejnému navinutí stejné tři
zamýšlím, tak je jich dvacetčtyři, počítány
jednotlivě. Z obou stran se nauč osm navinutí
s kroky a útoky nezkoumej více, než jen
měkký a tvrdý.
8

Das Ist Maister Johansen liechtenäwer ross
vechten
|Dein sper bericht |Gegen reiten mach zů nicht
|Ob es empfalle |Dein end ym ab schnalle |Haw
drein nicht zůcke |Von schaiden link zw° ym
rucke |Greiff in sein rechten |So fechstu in ane
fechten |Das gleffen stechen fechten |Sittigklich
an hurt lere prechen |Ob es es sich vor wandelt
|Das swert gegen swert wirt gehandelt |Recht
vaß dy sterck taschn haw tü süch |vnd merck
ler wol starck schüttn |Allen treffen an far do
mit nött in |An setz an far |wer straifft heng im
zů dem har |wiltu gerüt lanck |jagen das sere
müt |wer das nu wert |So wind das aug vorsert
|wert ers fürpas |Vach zawm vnd wes nicht las
|Bedenck die plöß |Suech plöss messer nicht
wartt klöss |Zwen strich ler |Mit lärer hant
gegen di der wer |Der schaff grif weret |wer
sich ringens |Zů dir keret |Als vnder augen
|Angreif in recht mit flaugen |wer dich an felt
|wider reittens der wirt gefelt |Hangens zw° der
erden |vber greiff in recht mit geperden |Zw
paiden seittn |Dw in an ler dich alle wider
reitten |Ab dů wilt reitn |Ross lauffs zw der
andern seyten |Dye sterck schütte |An setz da
mit in nöte |wer wert dir das |weit swert vach
trag an der handt hab |Oder vmb ker |gerůet zů
|jagen der were |Mit allen künsten |Der |jagt der
schick nach günstn |Ab dw ver jagt |vnd an
danck linck iagst |Sein swert auff taste |vnd
ring stös mit faste |Jagt man rechtens |Halt ker
vmb wart vechtens |Mit armen vahen |So mag
dir kain schad nachen |Dye messer nehmen
|Behalten ler an schomen |Den vngenattn den
starcken |In verwant |Ir slacher ir stechen
|verdirbt an als vechten |wiltu anfassen |Neben
reittens soltu nicht lassen |Das sunnen zaigen
|linck ermel treib wiltu naigen |Das vor haubt
taste |Gegen nack drvck sere faste |Das er sich
swencket |vnd selden wider aůff gelencket |wer
dir das rempt |vber greiff den der wirt
beschempt |Druck arm~ zw haubt |Der griff offt
satel beraupt |wiltu aber dich massen |des
vahens liecht von dir lassen |Ringens den
gefangen hin ane schnure |Den vor griff merck
Der pricht furpas sein sterck ~ ~ ~ ~
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Toto je šerm na koni mistra Jonannese
Liechtenauera
Své kopí namiř, ty, kdož proti tobě jedou,
znič. Při útoku mu svým koncem odskoč.
Seká-li, netas z pochvy, zleva se k němu
přiraz, uchop mu jeho pravou. Tak šermuješ s
ním bez šermu. Bodání kopím stranou se nauč
prolamovat beze spěchu. Pokud se stane, že
bude užit meč proti meči, chyť správně hrubí,
taškový sek hledej a dbej. Nauč se dobře silně
rozrušovat všechny zásahy bez nebezpečí.
Tím jej přiváděj do nesnází. Nastavuj bez
nebezpečí tomu, kdo tne, pověs se mu na
vlasy. Chceš-li si odpočinout, dlouhé pronásledování velmi namáhá. Tomu, kdo se mu
brání, naviň, abys oko zranil. Brání-li se dál,
chyť uzdu a nepouštěj. Zvažuj odkrytí,
tesákem hledej, hlavicí to nezkoušej. Nauč se
silný úder prázdnou rukou proti zbrani.
Ovčácký chvat odráží toho, kdo zápasem se
na tebe oboří, když pod oči, správně ho uchop
a spěchej pryč. Kdo tě napadá protijízdou,
bude povalen zavěšením k zemi. Přechyť jej
hmatem spravně. Na obě strany se na něj nauč
všechny protijízdy. Pokud chceš jet, popožeň
koně na stranu soupeře, sílu rozrušuj, tím
nastav do nouze. Kdo se tomu brání široce,
tomu chyť meč, nes na jílec. Nebo se obrať
odpočatý, abys pronásledoval zbraň se vším
uměním. Kdo pronásleduje, ten si počíná dle
libosti. Pokud pronásleduješ a z donucení
pronásleduješ nalevo, hmátni po jeho meči,
zápas, udeř silou. Pronásleduje-li napravo,
napůl se otoč, pokus se o šerm s chycením
paže. Tak nepřiblíží se ti žádná škoda. Tesák
sebrat, udržet se nauč bez zaváhání. Nepojmenovaný silnému při použití jeho sekání, jeho
bodání překazí beze všeho šermu. Chceš-li
uchopit, neměl bys ho nechat projet vedle
sebe. Ukazování slunce proveď za levý rukáv,
chceš-li zaklonit. Hmátni před hlavu, proti šíji
tlač velmi tvrdě, aby se vyvrátil a stěží znova
narovnal. Kdo do tebe strčí, tomu přehmátni.
Bude zostuzen. Tlač paži k hlavě. Tento hmat
často o sedlo připraví. Chceš-li si však chyceného snadno sobě ponechat, zápas tedy veď,
bez provazu zajmi. Sleduj předchyt, který
prolamuje jeho sílu.

9
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Dein Sper bericht tc° Ob es emphal tc° Haw dreyn nichtt Zuckch etcettera
Tvé kopí atd., pokud klesne atd., seká-li, netas, a tak dále.
Glosa lingck zu Im ruck Greyff in sein rechten so vechst du In ane vechttenn
Komentář: Zleva se k němu přiraz, uchop mu jeho pravou. Tak šermuješ s ním bez šermu.
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Die erst figur
Jag von der prust zu seiner rechten hand

První obrazec
Pronásleduj od hrudi na jeho pravou ruku.

Die ander figur
Vmbkere mitt dem Rozz Zewch sein rechte handt
mitt deiner lingken

Druhý obrazec
Otoč se s koněm, táhni jeho pravou ruku svou
levou.

Die dritt figur
Mitt strayffen Satel ryem oder wer nymbe

Třetí obrazec
Úderem vezmi otěže nebo zbraň.

Die vyerdt figur
Setz an hoch swing durch var oder Swert prich

Čtvrtý obrazec
Nastav vysoko, kmitni, projdi skrz nebo prolom
meč.

Die funfft figur
Daz schuten vorgeñgk allen treffenn hawen vnnd
stechen

Pátý obrazec
Bránění předchází všechny zásahy, seky a body.

Die sechst figur
Greyff an mitt payden henndten die sterck

Šestý obrazec
Uchop oběma rukama hrubí.

Die sybendt figur
Hie heb an den mân taschen haw zu suechen

Sedmý obrazec
Zde zvedni na muže, abys taškový sek vyhledal.

Die Achtt figur
Wenndt Im die recht hanndt setze den ortt zu den
augen sein

Osmý obrazec
Naviň mu pravou ruku, nastav hrot na jeho oči.

Die Newnt figur
Wer den stich wertt dem vach sein rechte handt in
deiñ lincken

Devátý obrazec
Kdo se brání bodu, tomu chyť jeho pravou ruku
do své levé.

Die Zechent figur
Suechee die ploss arm leder hanndtschuech vndtir
den augen

Desátý obrazec
Hledej odkrytí: paži, koženou rukavici, pod oči.

Die ayndlifft figur
Druck vast stoss von tzawm sueche sein Messer

Jedenáctý obrazec
Tlač pevně, udeř od uzdy a hledej jeho tesák.

Die Zwolfft figur
Mitt lerer hanndt lere zwen strich gegen aller
were

Dvanáctý obrazec
Levou rukou se nauč silný úder proti všem
zbraním.

Die dreitzechent figur
Der schaf grif wertt alle griff Ringens vndter
augenn

Třináctý obrazec
Ovčácký chvat brání všem zápasovým chvatům
pod oči.
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Wild du anfazzen neben reittens nit solt du lasen daz sunnen tzaigen lingk ermel treib wildu naygen
Chceš-li uchopit, neměl bys nechat jet vedle sebe. Ukazování slunce proveď za levý rukáv, chceš-li
zaklonit.
Wer dir daz rembt vbergreifft den der wierd beschämbt druck arm zu haubt der griff offt sattel
berawbett
Kdo do tebe strčí, tomu přehmátni. Bude zostuzen. Tlač paži k hlavě. Tento hmat často o sedlo připraví.
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Die viertzendt figur
Anderwayd kere vmb so die Rozz hynn hurtten

Čtrnáctý obrazec
Obrať se jiným způsobem, když se kůň žene pryč.

Die funfftzend figur
In der nech vach die hanndt verkere sein anttlitz
da der nack ist

Patnáctý obrazec
Při přiblížení chyť ruku, jeho tvář otoč tam, kde je
krk.

Die sechtzechend figur
Die were vach in der weytt In dem wider Reytten

Šestnáctý obrazec
Při protijízdě chyť zbraň ve vzdálenosti.

Daz sybentzechend figur
Jagst du lingk so vall auf Swertes Kloss stoss
vndter augenn

Sedmnáctý obrazec
Pronásleduješ-li vlevo, padni na hlavici meče,
udeř pod oči.

Die achttzechendt figur
Jage Zu der rechtten hanndt mitt Iren Kunsten

Osmnáctý obrazec
Běž k pravé ruce s jejím uměním.

Die Nëwntzechent figur
Setz an den ortt gegen dem gesichtte

Devatenáctý obrazec
Nastavuj hrot proti obličeji.

Die tzwaintzigist figur
Schutt gegen allen treffen Diee ymmer werdenn

Dvacátý obrazec
Rozrušuj proti všem zásahům, jaké jen budou.

Die ain vnd tzwayntzigist figur
Die sterck in dem anheben Dar Inn dich rechtt
schicke

Dvacátý první obrazec
Hrubí si při zvednutí správně založ.

Die tzwo vnd tzwaintzigst figur
Das ist nun der sper lawff der dem andern
begegendt vndter augen

Dvacátý druhý obrazec
Nuže, toto je běh s kopím, který soupeře zasáhne
pod očima.

Die drey vnd tzwaintzigist figur
Der vngenant griff wer nymbtt oder velt In

Dvacátý třetí obrazec
Nepojmenovaný chvat bere zbraň nebo jej shodí.

Die vier vnd tzwaintzigist figur
ob man dich Jagt zů bayden seytten kere vmb
lingk so er rechtte kumbt

Dvacátý čtvrtý obrazec
Pokud tě pronásleduje z jedné či druhé strany,
obrať se vlevo, když přichází zprava.

Die funff vnd tzwaintzigist figur
Der Mezzer nemenn vnd behalden gedenck

Dvacátý pátý obrazec
Mysli na sebrání tesáku a jeho udržení.

Die sechßvndtzwaintzigist figur
vbergreif wer dich anvelet oder thue Im wider
Reyttens

Dvacátý šestý obrazec
Přehmátni tomu, kdo tě napadá, nebo mu jeď
proti.
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Hye hebt sich an Maister Johansen Liechtenawers kunst Dem got genädig sey mit dem
kurtzen swert zů kampff
|Wer absynt |ffechtens zů fuess begint |Der
schick sein sper zway sten |An heben recht wer
|Sper vnd ort |den vorstich stich an vorcht
|Spring wind setz recht an |wert er zuckt das
gesigt im an |wiltu vor stechen |mit zucken lere
wer prechen |Merck wil er zyhen |von schaiden
vnd wil er er fliechen |So soltu im nahen |zů
weißleich wart des vahen

28

Das sind dye ringen zů champff
|Ob dw wild ringen |hinder pain recht lere
springen |Rigel für schiessen das vor pain
künstlich schliessen |von paiden henden |ob du
mit kunst gerest enden |Ob es sich vor ruckt
|Das swert gegen sper wirt gezuckt |Der stich
Jü war nym |Spring vach ringens eil zů ym
|linck lanck von hant slach |Spring weisleich
vnd den vach |Aber wil zucken von schaiden
vach |vnd druck In das er dy plöss |Mit swertes
ort verdroß |leder vnd hantschuech |vnder
augen dy plöss recht suech |Verpotne ringen
|Weisleich zů lere pringen |Zů schliessen
viende |Die starcken do mit vber winde |In
aller lere |Dein ort gegen der plöss kere |Wo
man von schaiden swert zuck sicht von in
paiden |So sol man stercken |Die schütten recht
eben mercken |Vor vnd nach dye zway dingk
|Prueff weysleich lere mit ob spring |volg allen
treffen den starcken wiltu sy effen |Wert er so
zuck |Stich wert er |Jü zů ym ruck |Ob er lanck
vichtet |So pistu kunstlich berichtet |Greift er
auch sterck an |Das schiessen gesigt ym an
|Mit seinem slahenden ort |Schützt er sich triff
anne vorcht |Mit paiden hendñ |Den ort zů den
augen lere wenden |Des vorderñ fuess |Mit
slegen du hütten müest

29
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Toto je zápas v souboji
Pokud chceš v souboji zápasit, nauč se za
nohu správně skákat, blokování vystřelit,
přední nohu dovedně zavřít. Od obou rukou,
chceš-li s uměním radostně zakončit. Pokud
to pokračuje, že bude tasen meč proti kopí,
když zmerčíš bod, skoč, chyť, zápasením k
němu spěchej. Vlevo dlouze od ruky udeř,
obezřetně skoč a pak chyť. Pokud chce tasit z
pochvy, chyť ho a tlač, aby zalitoval odkrytí
hrotem meče. Kůže a rukavice, pod očima tato odkrytí správně hledej. Tajná zápasení se
nauč obezřetně uplatňovat, zavření hledat,
silnějšího jím přemáhat. Při všech zbraních
otáčej hrot proti odkrytí. Když se z pochvy
meč vytahuje na obou stranách, měl by se
silně provést hod co nejporozněji. Před a po,
ty dvě věci se nauč obezřetně zkoušet s
odskokem. Následuj všechny zásahy silného,
chceš-li je přemoci. Brání-li se, odtrhni,
bodni, brání-li se, jdi nazpět. Šermuje-li
dlouze, buď připraven. Zaútočí-li také tvrdě,
vystřel mu na obličej. Svým pádným hrotem
brání-li se, bez bázně zasáhni. Oběma rukama
se nauč navíjet hrot do očí. Přední nohu
úderem střežit musíš.
Zde začíná komentář a vysvětlení pravidel2
dlouhého meče,

Alhÿe hebt sich an die Glos vnd die
auslegung der zedel des langen swertz
|Die gedicht vnd gemacht hat |Johannes
liechtenauer der ein hoher maister in der kunst
gewesen ist dem got genädig sey |vnd dar vmb
das die kunst fürsten |vnd herren |Ritt° |vnd
knechten zů gehört das sÿ die wissen |vnd
lernen sullen |Dar vmb hat er sÿ lassñ
schreiben mit verporgen |vnd verdachten
worten das sÿ ÿeder man nicht vernemen |vnd

Zde začíná mistra Johennese Liechtenauera, jenž je Bohu milý, umění
zkráceného meče v souboji
Kdo sestoupit hodlá, pěší šerm zahajuje. Své
kopí postav do dvou postojů, zbraň správně
pozvedni. Kopí a hrot, pak bez bázně bodni
předbod. Skoč, naviň, správně nastav, brání-li
se, odtrhni mu na obličej. Chceš-li
předbodávat, odtrhnutím se nauč prolamovat
zbraň. Věz, že chce-li vytáhnout z pochvy a
chce-li utéci, měl by ses k němu přiblížit, aby
ses pokusil obezřetně uchopit.

30
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která zveršoval a vytvořil Johannes
Liechtenauer, jenž je Bohu milým vysokým
mistrem v umění. A proto náleží knížatům a
pánům, rytířům a panošům, že by ho měli
poznat a naučit se mu. Proto jej nechal zapsat
tajnými a zašifrovanými slovy, aby je nikdo
nemohl pochopit a porozumět jim. A učinil
tak kvůli povrchním šermířským mistrům,
14

kteří si jeho umění neváží, aby jeho umění
nebylo
zveřejňováno
ani
všeobecně
zpřístupňováno takovými mistry. A tato tajná
a zašifrovaná slova šermu na koni uvedená
dále v komentářích budou vysvětlena a
vyložena, aby je mohl dobře pochopit a jim
porozumět každý, kdo jinak už šermovat umí.

versten sol |vnd hat das getan durch der
leichtfertigen schirmaister willen die ir kunst
gering wegen das von den selbigen maisterñ
sein kunst nicht geoffenwart noch gemein solt
werden |vnd die selbigen verporgen |vnd
verdackten wort der zedel die stenn hernach in
der glosen |Also verklert |vnd aus gelegt das sÿ
ydermann wol vernemen |vnd versten mag der
do anders fechten kan

2

Slovo zetel označuje verše, jimiž jsou šifrovanou
formou kodifikována pravidla šermu. Správnější
překlad by byl spíše "veršovánka", ale zde použiji
raději obecnějšího termínu "pravidla".

Hÿe merck eben auff was im anfang der
hernachgeschriben stuck mit rot geschribñ
ist |das ist der text der verporgen wort der
zedel des langen swertz |vnd albeg die nachst
swartz geschribñ schrifft das ist die glos |vnd
die aus legung der verporgen vnd verdachten
wort der zedel

31

Das Ist die vor red
|Junck ritter lere |Got lieb haben frawen |Jü ere
|So wechst dein ere |vbe° ritterschafft vnd lere
|kunst die dich zÿret |vnd in kriegen |zů eren
hofieret |Ringens gůt fesser glefen sper swert
|vnd messer |Mandleich bederbñ |vnd In
anderñ henden verderben |Haw drein |vnd hürtt
dar |Rausch hin trif oder la faren |Das in die
weysen |hassen die man sicht preÿsen |Dar auff
dich fasse |Alle kunst haben leng |vnd masse

32

Das ist ein gemaine ler des langen swertz
das In vil guter kunst begriffen ist

33

9v

10r

10r

Zde věz, co je na začátku popisovaného
kusu zapsáno červeně, tj. text tajného znění
pravidel dlouhého meče. A následující černý
text je vždy poznámka a vysvětluje tajné a
zveršované znění pravidel.

Předmluva
Mladý rytíři, uč se Boha milovat a dámy
uctívat, tak zvětšuje se tvá čest. Cvič se v
rytířství a uč se umění, které tě ozdobí a v
boji čestně poslouží, dobře zápasem
popadnout, jízdní kopí, kopí, meč a tesák
mužně používat a v jiných rukou mařit. Sekej
a útoč, buď rychlý, zasáhni nebo se stáhni po
způsobu velebícím člověka. Na to se říká:
Všechno umění má délku a rozměr.
Toto je obecné poučení o dlouhém meči, ve
kterém obsaženo je velmi dobré umění:

10v

Text

Text:

wiltu kunst schauen
Sich linck gen vnd recht mit hauen
vnd linck mit rechten
Ist das du starck gerest vechten

Chceš-li umění ukázat,
buď levou vpředu a pravou se sekem.
A levá s pravou
je to, co bys rád tvrdě šermoval.

|Glosa |Merck das ist die erst kunst des
langenn swertz |Das du vor allen dingen die
häw solt lernen gerecht hawen ist das du
anders starck vechten wilt |vnd das ver nÿm
also |wenn dw mit dem lincken fues vor stest
|vnd haust von deiner rechten seittñ volgstu
dann dem haw nicht nach mit deinem zů trit
deins rechten fuess |So ist der haw valsch |vnd
vngerecht |wenn dein rechte seitt die pleibt da
hinden dar vmb wirt der haw zů kurtz |vnd
mag seinen rechten gangk zů der anderñ

Komentář: Věz, že prvním uměním dlouhého
meče je, aby ses především naučil správně
sekat, chceš-li šermovat tvrdě. A rozuměj
tomu takto: Když stojíš s levou nohou vpředu
a sekneš ze své pravé strany, nenásleduješ-li
pak sek příkrokem své pravé nohy, je sek
špatný a nesprávný. Zůstává-li tvá pravá
strana vzadu, bude sek příliš krátký a
nemůžeš ho vést po správné dráze na druhou
stranu dolů před levou nohu. Nebo stojíš-li s
pravou nohou vpředu a sekáš z levé strany,
15

nenásleduješ-li pak sek také levou nohou, tak
je sek opět špatný. Proto dbej, abys vždy,
když sekáš z pravé strany, následoval sek
pravou nohou. Stejně tak si počínej, když
sekáš z levé strany. Tím se dá tvé tělo správně
do pohybu. Takto budou seky dlouhé a
správně seknuté.

seitten vor dem lincken fuess vndersich nicht
gehaben Oder |Stestu mit dem rechten fuess
vor |vnd haust von der lincken seytten |volgstu
denn mit dem lincken fuess dem haw auch
nicht nach |So ist der haw aber valsch |Dar
vmb so merck |wenn dw haust von der rechten
seÿten das thue albeg mit dem rechten fuess
dem haw nach volgest |Des selben geleichen
tüe auch wenn du haust von der lincken seitten
|So gibt sich dein leib do mit recht in die wag
|Also werden dÿ häw lanck |vnd gerecht
gehauen ~
Das ist der text vnd die glos aber von ainer
ler
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Toto je opět text a komentář poučky:

10v

wer nach get hawen
der darff sich kunst wenig fräwen

Kdo seky sleduje,
málo se může uměním potěšit.

|Glosa |das ist wenn du mit dem zů vechtñ zů
im kumpst |So soltu nicht still sten |vnd auff
sein häw sehen noch warten was er gegen dir
vicht |wist das alle vechter dye do sehen |vnd
warten auff eins anderñ häw |vnd wollen
anders nicht thuen wenn vor setzen die
bedürffen sich solicher kunst gar wenig fräwen
|wenn sÿ ist vernicht |vnd werden do pey
geslagen

Komentář: Je to, když se s přišermováním3 k
němu blížíš, tak bys neměl klidně stát a dívat
se na jeho seky ani čekat na to, co proti tobě
šermuje. Věz, že všichni šermíři, kteří se
dívají a čekají na soupeřovy seky a nechtějí
dělat nic jiného, než krýt, se mohou takovým
uměním jen velmi málo potěšit, když je
zmařeno a oni při něm budou zasaženi.

Das ist der text vnd die glos aber von ein°
lere

3
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fáze, kdy se k sobě přibližují na bojovou vzdálenost

Toto je opět text a komentář poučky:

10v
11r

Haw nahent was du wilt
kain wechslär kumpt an dein schilt
Zů koppf zw leib
die zeck nit ver meid
Mit gantzm~ leib
vicht was du starck gerest treÿben ~

Sekej blízko, co chceš,
žádný měnící se sek nepřijde na tvůj štít.
Na hlavu, na tělo,
těm štípancům4 se nevyhýbej.
Šermuj celým tělem,
co bys rád provedl tvrdě.

|Glosa |Merck das ist |wenn du mit dem zu
vechten zu Im kumpst |was du den vechten
wild das treib mit gantz° sterck des leibs |vnd
häw im do mit nahent ein zů kopf |vnd zu leib
|vnd pleib im mit dem ort fur dem gesicht oder
der prüst so kan er fur dem ort nicht durch
gewechselñ |vor setzt er mit sterck |vnd lest
denn ort von dir aus gen auff dÿ seittñ |So gib
im ein zeck rür auf den arm~ Oder |vert er mit
der vorsatzung hoch auff mit den armen |So
slach im mit einem freÿen haw vnden zů dem
leib |vnd trit pald do mit zů ruck |So ist er
geslagen ee wenn er sein Inn wirt

Komentář: Věz, že to je, když se s
přišermováním k němu blížíš, co chceš
šermovat, to prováděj celou silou těla a sekej
mu tím blízko na hlavu a na tělo a při tom mu
zůstávej hrotem před obličejem nebo před
hrudí. Tak nemůže před hrotem měnit skrz.
Vykryje-li tvrdě a tlačí pak hrot od tebe na
stranu, dej mu štípanec na paži. Nebo zvedneli při krytí paže nahoru, udeř mu volným
sekem zdola na tělo a při tom ihned vykroč
vzad. Tak je zasažen dřív, než se vzpamatuje.
4

štípanec - krátký švih hrotem

16

Das ist der text vnd die glos Aber von einer
ler
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Toto je opět text a komentář poučky:

11r
11v

Hör was da slecht ist
Vicht nicht oben linck so du recht pist
Ob dw linck pist
Im rechten aug sere hinckes

Poslyš, co je špatně:
Nešermuj shora zleva, jsi-li pravák.
Jsi-li levák,
vpravo taky velmi pokulháváš.

|Glosa |Merck das ist ein ler |vnd trift an zwo
person |Einem gerechten vnd einem lincken
|Vnd ist |wie dw solt hauen das man dir die
swech in dem swert |mit dem ersten haw nicht
an gewinn |vnd das vernÿm also |wenn du mit
dem zů vechten zu ÿm kumpst pistu denn
gerecht so haw mit namen den ersten haw
nicht von der lincken seÿtten |wenn er ist
swach |vnd magst da mit nicht wider gehalden
|wenn er mit dir starck ein haut |Da von so haw
von der rechten so magstu wol starck wider
gehalten |vnd am swert arbaitten was dw wild
|Des geleichen pistu linck |So haw auch den
ersten haw nicht von der rechten seitten |wenn
es ist einem lincken gar wild kunst zů treiben
von der rechten seitten |Des geleichen ist auch
einem rechten von der lincken seitten ~

Komentář: Věz, že to je poučka a platí pro
dvě osoby: praváka a leváka. A je, jak bys
měl sekat, aby ti člověk tenčí na meči prvním
sekem nezískal. A rozuměj tomu takto: Když
se s přišermováním k němu blížíš, jsi-li
pravák, tak zejména první sek nesekej z levé
strany, protože je slabý a nemůžeš se jím
zapřít proti, když on s tebou tvrdě seká. Proto
sekej zprava. Tak se můžeš dobře tvrdě zapřít
proti a na meči pracuj, co chceš. Stejně jsi-li
levák, tak taky nesekej první sek z pravé
strany, neboť levákovi je velmi nešikovné
provádět to z pravé strany. Je to stejné jako
pravákovi z levé strany.

Das ist dert text vnd die glos aber von einer
ler
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Toto je opět text a komentář poučky:

11v

Vor vnd nach dy tzwaÿ dinck
Sind aller kunst ein vrspring
Swech vnd sterck
Inndes das wort do mit merck
So magstu lern
Mit kunst arbaitten vnd weren
Der6 schrickestu gerñ
kain vechtn nÿmer gelern

Před a po - tyto dvě věci
jsou zdrojem celého umění.
Tenčí a hrubí,
vtom5 - toho slova dbej,
tak se můžeš naučit
s uměním pracovat a bránit.
Lekáš-li se rád,
šermovat se nikdy nenaučíš.

|Glosa |Merck das ist das du vor allen sachen
recht solt vernemen |vnd ver sten dy tzwaÿ
dinck |Das ist das vor |vnd das nach |vnd dar
nach swech vnd sterck des swertzs |vnd des
wortz inndes |wenn dar aus get der gantz grunt
aller kunst des fechtens |wenn du die dinck
recht vernÿmpst |vñ verstest |vnd dar zů des
wortz Inndes nicht vergist |In allen stucken die
dw treibest |So pistu wol ein gueter maister des
swertz |vnd magst wol lernen fürsten |vnd
herren das sÿ mit rechter gunst des swertz wol
mügen besten |In kampff |vnd in ernst

Komentář: Věz, že to je, abys především
správně pochopil a rozuměl dvěma věcem: tj.
před a po a pak tenčí a hrubí meče a slovu
vtom, protože z nich vychází celý základ
umění šermu, když tyto věci správně
pochopíš a porozumíš jim a k tomu na slovo
vtom nezapomeneš. Tak jsi při všech kusech,
které provádíš, dobrým mistrem meče a
můžeš dobře učit knížata a pány, že s pravým
uměním meče by mohli být nejlepšími v boji
a ve cti.
5

6

chybný zápis - správně má být "Erschrickestu"

Slovíčko vtom (inndes) vzniklo pravděpodobně z
latinského intus (uvnitř) a lze jej chápat ve významu
"během", "v průběhu" či "při tom".

17

Hier merck was da haist das vor
|Das ist das du albeg solt vor kömen es sey mit
dem haw oder mit dem stich |ee wenn er |vnd
wenn du ee kumpst mit dem haw oder süst das
er dir vor setzn mües |So arbait |Inndes
behentlich In der versatzung für dich mit dem
swert |oder sünst mit anderñ stucken |So mag
er zů kainen arbait komen ~

38

Hye merck was da haist das nach
|Das nach das sind die prüch wider alle stuck
|vnd häw die man auff dich treibt |vnd das
vernÿm also |wenn er ee kupt mit dem haw
|wenn du das im versetzen muest |So arbait
Inndes mit dein° vorsatzung behendlich mit
dem swert zů der nagsten plöss |So prichstu
ÿm sein vor mit deinem nach ~

39

Hier merck die swech vnd die sterck des
swertz
|Die swech |vnd die sterck |vernÿm also am
swert von dem gehültz pis in die mitt der
klingen so ist die sterck des swertz |vnd fürpas
vber die mitt pis an den ort ist die swech |vnd
wie du mit der sterck deines swertz nach der
swech seins swertz arbaitten solt das wir dir
hernach vorklert

40

Das ist der text von funff häwen vnd die
glos
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12r

12r

12r

Zde sleduj, co se nazývá před
To je, že bys měl vždy předcházet, tj. se
sekem nebo s bodem dříve než on. A když se
dřív blížíš se sekem nebo jiným útokem,
takže se ti musí krýt, pracuj mu vtom hbitě do
vykrytí kupředu mečem nebo použij jiný kus.
Tak nemůže přijít s žádnou prací.
Zde sleduj, co se nazývá po
V po jsou prolamování všech kusů a seků,
které na tebe soupeř provádí. A rozuměj tomu
takto: Když přichází sekem dříve, takže se
musíš krýt, pracuj vtom se svým vykrytím
hbitě mečem do nejbližšího odkrytí. Tak mu
svým po prolomíš jeho před.
Zde sleduj tenčí a hrubí meče
Tenčí a hrubí rozuměj takto: Na meči je od
příčky až do poloviny čepele hrubí meče a
dále od středu až k hrotu je tenčí. A jak bys
měl hrubím svého meče na tenčí jeho meče
pracovat, to ti vysvětlíme později.

Toto je text o pěti secích a komentář:

12v

ffünff häw lere
von der rechten hant wer die were
dem wir geloben
In kunstñ gerñ zů lonen

Nauč se pět seků
z pravé ruky. Kdo se jim ubrání,
tomu slibujeme,
že ho umění rádo odmění.

|Glosa |Merck es sind fünff verporgen häw do
vil maister des swertz nichtz von wissen zů
sagen |die soltu von der rechten seitten recht
lernen hawen |wellich vechter dir denn die haw
mit rechter kunst an schaden prechen kan |dem
wirt gelobt von anderñ maisterñ |das ÿm seiner
kunst pas gelont sol werden denn einem
anderñ vechter |vnd wie man die häw mit irñ
stucken hawen sol |das wirt dir hernach vor
klert werden

Komentář: Věz, že je pět tajných seků, o
nichž mnoho mistrů meče neumí nic říct, jež
by ses měl naučit správně sekat z pravé
strany. Šermíři, který ti pak tyto seky s
pravým uměním dovede bez újmy prolomit,
tomu budou jiní mistři slibovat, že jeho umění
jej odmění více než jiné šermíře. A jak by se
seky se svými kusy měly sekat, to ti bude
vysvětleno dále.

Das ist der text vnd die glos von stucken der
zedel
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Toto je text a komentář o kusech pravidel:

12v
13r

Zorn häw krumpp twer
hat schiler mit schaitlar

Sekej vzteklý, křivý, příčný,
šilhavý s temenním,
18

Alber vorsetzt
Nachraisen vberlauff haw setzt
Durchwechsel zuck
durchlauf abschneid hende druck
heng wind mit plössen
Slach vach streich stich mit stössen ~

pošetilec, vykryj,
následuj, nadbíhej, odsazuj seky,
měň skrz, odtrhávej,
probíhej skrz, odřezávej, tlač do rukou,
zavěšuj, navíjej s odkrytími,
udeř, zachyť, sekni, bodni s nárazy.

|Glosa |Merck hie werdent dir genant die
rechten hauppt stuck der zedel des langen
swertz |wie sie haissen iglichs besunder mit
seinen namen |dar vmb das du sÿ dester pas
erkennen |vñ vorsten kündest |Das erst das sind
die fünff häw |wie die besunder genant sein
Item |Der erst haist der zorenhaw Item |der
ander der krump haw Item |Der dritt der twer
haw Item |der vierd der schilhaw Item |Der
fünfft der schaitel haw Nu merck die stuck
Das erst das sein die vier hůtten ~ Item |Das
ander die vier vorsetzñ Item |dritt die
nachreisen Item |das vierd überlauffen Item
|Das funft die absetzñ Item |das sechst ist das
durch wechselñ Item |Das sibent ist das
zucken Item |das acht das durch lauffen Item
|Das newnt das ab schneiden Item |das zehent
ist das hent drucken Item |Das ainlifft das sind
die hengen Item |das tzwelifft das sind die
winden |Vnd was du aus den stucken fechten
solt |vnd wie du dich mit den hengen |vnd
winden ploß gebñ solt |Das wirstu also nach
ein ander am nagstn hernach geschriben
vinden

Komentář: Věz, že zde ti vyjmenovány
správné hlavní kusy pravidel dlouhého meče,
jak se nazývají, každý jednotlivě se svým
jménem, abys je mohl lépe rozeznat a
porozumět jim. Nejprve je pět seků, jak se
jednotlivě nazývají. Tedy první se nazývá
vzteklý sek. Tedy druhý křivý sek. Tedy třetí
příčný sek. Tedy čtvrtý šilhavý sek. Tedy
pátý temenní sek. Teď sleduj kusy: Nejprve
jsou čtyři střehy. Tedy druhá jsou čtyři
vykrytí. Tedy třetí následování. Tedy čtvrté
nadbíhání. Tedy páté odstavování. Tedy šesté
je měnění skrz. Tedy sedmé je odtrhávání.
Tedy osmé probíhání skrz. Tedy deváté
odřezávání. Tedy desáté tlačení do rukou.
Tedy jedenáctá jsou visení. Tedy dvanáctá
jsou navinutí. A co by mělo být z těchto kusů
šermováno a jak bys měl s visením a
navinutím dávat odkrytí, to najdeš postupně
popsáno dále.

Merck hye hebt sich an der text vnd die glos
|Des ersten von dem zornhäw mit seinen
stucken
Wer dir oberhawt
zorñhaw ort dem drawt

43
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Nejprve o vzteklém seku s jeho kusy:
Kdo na tebe seká zhora,
tomu vzteklý sek hrotem hrozí.

|Glosa |Merck der zorñhaw pricht mit dem ort
alle oberhaw |vnd ist doch anders nicht |wenn
ein slächter paurn slagk |vnd den treib also
|Wenn dw mit dem zů vechten zu ÿm kumst
|haut er dir denn von seiner rechtñ seitten oben
ein zů dem kopff |So haw auch von dein°
rechten seitten von oben an alle vor satzung
|Mit im zornigklich ein auf sein swert |Ist er
denn waich öm swert |so seüß im den ort
gericht für sich lanck ein |vnd stich im zů dem
gesicht oder der prüst |So setz im an
Das ist der text vnd die glos aber eins stuck
des zorn haus

Věz, že zde začíná text a komentář

Komentář: Věz, že vzteklý sek prolamuje
hrotem všechny horní seky a není ničím
jiným než bitevním selským úderem. A
prováděj ho takto: Když se s přišermováním k
němu blížíš, seká-li ti pak ze své pravé strany
shora na hlavu, tak sekni současně s ním taky
ze své pravé strany shora zlostně na jeho meč
beze všeho krytí. Je-li pak na meči měkký,
vyraž hrotem dlouze přímo před sebe a bodni
mu na obličej nebo na hruď. Takto mu nastav.
44
13v

Toto je opět text a komentář jednoho kusu
vzteklého seku:
19

Wirt er es gewar
So nÿm oben ab ane far

Bude-li se tomu bránit,
odeber vrchem bez nebezpečí.

|Glosa |Merck das ist |wenn du nn im mit dem
zorñhaw ein haust |So seuß im den ort lanck
ein zu dem gesicht oder prüst als vor
geschriben stet |wirt er denn orts gewar |vnd
vor setzt starck |vnd druckt dir dein swert auf
die seittñ |So reiß mit deinem swert an seiner
swertz clingen vber sich auf oben ab von
seinem swert |vnd haw ÿm zw der anderñ
seitten aber an seiner swertz klingen wider ein
zů dem kopff das haist oben ab genomen |Also
prich das wenn er oben ab nÿmpt so pind an
seinem swert starck oben ein ze seinem kopff
mit der langen schneid ~

Komentář: Věz, že to je, když na něj sekáš
vzteklým sekem, vyraž hrotem dlouze na jeho
obličej nebo na hruď, jak stojí popsáno výše.
Bude-li se pak bránit hrotu a tvrdě kryje a
tlačí ti tvůj meč na stranu, tak odtrhni svým
mečem na čepeli jeho meče vzhůru od jeho
meče a sekni mu na druhou stranu opět na
čepeli jeho meče na hlavu. Toto se nazývá
vrchem odebrané. Prolamuj to takto: Když
vrchem odebírá, navaž shora tvrdě na jeho
meč, abys jeho hlavu zasáhl dlouhým ostřím.

Das ist der text vnd die glos aber ains zorn
haws
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Toto je opět text a komentář jednoho ze
vzteklého seku:

14r

Pis stercker wider
wind stich siecht ers so nÿm es nÿder

Buď tvrdší proti,
naviň, bodni. Uvidí-li to, tak vezmi dolů.

|Glosa |Merck das ist |wenn du im mit dem
zoren haw ein hawst vor setzt er |vnd pleibt
mit der vor satzung starck am swert so pleib
auch wider starck mit deine~ swert an dem
seinem |vnd var hoch auf mit den armen |vnd
wind an seinem swert dein gehultz vorñ für
dem haubt |vnd stich im oben ein zů dem
gesicht |wirt er des stichs gewar |vnd er vert
hoch auff mit den armen |vnd vor setzt mit
dem gehultz |So pleib also sten mit deinem
gehultz vor deine~ haubt |vnd setz im den ort
vnden an den hals oder an die prust zwischen
seinen paiden armen ~

Komentář: Věz, že to je, když na něj sekáš
vzteklým sekem, kryje-li a zůstává krytem
tvrdě na meči, tak také zůstaň svým mečem
tvrdě na jeho a vyraž pažemi vzhůru a svou
příčku naviň na jeho meč před hlavou a bodni
mu shora na obličej. Bude-li se bodu bránit a
zvedne paže vysoko a kryje příčkou, zůstaň
také svou příčkou před svou hlavou a namiř
mu hrot dolů na krk nebo na hruď mezi
oběma jeho pažemi.

Das ist der text vnd die glos von einer ler
aus dem zorn haw

46
14r

Toto je text a komentář poučky ze
vzteklého seku:

Das eben merck
haw stich leger waich oder hert
Inndes vnd var nach
An hurtt dein krieg sey nicht gach

Dbej přesně
seku, bodu, pozice, měkce nebo tvrdě,
vtom a před, po.
Nedivoč, ať tvá válka není zbrklá.

|Glosa |Merck das ist |wenn er dir mit einem
haw oder mit einê stich oder sünst an dein
swert gepunden hat |so soltu dir mit den
winden nicht zů gach lassen sein es sey dann
das du vor gar eben merckst |wenn ein swert
an das ander klitzst ob er im pant |waich oder
hert ist |vnd wenn du das empfunden hast erst

Komentář: Věz, že když ti sekem nebo bodem
nebo jinak na tvůj meč navázal, neměl bys
být s navinutím příliš zbrklý. Budiž to pak
tak, že před důkladně sleduješ, když meč o
druhý křísne, zda je soupeř ve vazbě měkký
nebo tvrdý. A teprve když to ucítíš, tak pracuj
vtom s navinutím měkce nebo tvrdě vždy do
20

nejbližšího odkrytí, jak ti bude objasněno a
ozřejměno v následujících kusech.

so arbait |Inndes mit den winden nach der
waich |vnd nach der hert albeg zů der nagsten
plöss als dir her nach in den stucken vorklert
|vnd aus gericht wirt
Das Ist der text vnd die glos von dem krieg
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Toto je text a komentář o válce:

Wes der krieg rempt
Oben nyden wirt er beschempt

Koho válka strčí
shora, zdola bude zahanben.

|Glosa |Merck der krieg das sein die winden
|vnd die arbait die dar auf get mit dem ort zu
den vier plössen vnd den treib also |wenn du
mit dem zorñhaw einhawst |Als pald er denn
versetzt so var wol auf mit den armen |vnd
wind im den ort öm swert oben ein zu der
öberñ plöss seiner lincken seitten |Setzt er
denn den oberñ stich ab so pleib also sten in
dem winden mit dem gehultz vor deinem
haubt |vnd las den ort nider sincken zů der
vnderñ plöss aber seine lincken seitten volgt er
denn mit der vor satzug deinem swert noch |So
suech mit dem ort die vnder ploss seiner rechtñ
seittñ |Volgt er denn fürpas mit der vorsatzung
deinem swert noch |So var auff mit dem swert
auf dein lincke seitten vnd heng im den ort
oben ein zů der öberñ plöss seiner rechten
seitten |Also wirt er mit dem krieg oben vnd
nyden beschempt |Ist das du In anders recht
treibst

Komentář: Věz, že válka je navinutí a z něj
vycházející práce hrotem do čtyř odkrytí. A
prováděj ji takto: Když sekáš vzteklým
sekem, když pak vykryje, ihned vyraž dobře
pažemi nahoru a naviň mu hrot na meči shora
do horního odkrytí jeho levé strany. Odstavíli pak horní bod, zůstaň stát v navinutí s
příčkou před svou hlavou a nechej hrot
klesnout dolů do dolního odkrytí opět jeho
levé strany. Následuje-li pak ještě vykrytím
tvého meče, vyhledej hrotem dolní odkrytí
jeho pravé strany. Následuje-li pak ještě dál
vykrytím tvého meče, vyraž mečem nahoru
na svou levou stranu a zavěs mu hrot shora do
horního odkrytí jeho pravé strany. Takto bude
válkou shora a zdola zahanben, pokud to na
soupeře správně provedeš.

Das ist der text vnd die glos aber ein° ler
aus dem zorñhaw
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14v

Toto je opět text a komentář poučky ze
vzteklého seku:

15r

In allen winden
haw stich snyt lere vinden
Auch soltu nit7 prüfen
haw stich ode° schnit
In allen treffen
Den maisterñ wiltu sÿ effen

Při všech navinutích
se nauč nacházet sek, bod, řez.
Taktéž bys měl zkoušet
sek, bod nebo řez
při všech dotecích8,
chceš-li mistry oklamat.

|Glosa |Merck das ist wenn du im mit dem
zorñhaw ein haust |So soltu mit den winden
am swert gar wol geübt vnd gantz fertig sein
|wenn ein iglichs winden hat drey besunder
stuck |Das ist ein haw ein stich vnd ein schnidt
vnd wenn du windest am swert |So soltu gar
eben gedencken das du die stuck nicht vnrecht
treibst die in die winden gehörent |Also das dw
nicht haust wenn du stechen solt vnd nit
schneidest wenn du hauen solt |vnd nicht
stichst wenn du schneiden solt |vnd also soltu

Komentář: Věz, že když na něj sekáš
vzteklým sekem, měl bys být s navíjením na
meč velmi dobře zkušený a velmi pohotový,
neboť každé navinutí se skládá ze tří
zvláštních kusů: to je ze seku, bodu a řezu. A
když navíjíš na meč, měl bys důkladně myslet
na to, abys kusy, které k navinutí náleží,
neprováděl nesprávně. Tudíž nesekáš, když
bys měl bodat, a neřežeš, když bys měl sekat,
a nebodáš, když bys měl řezat. A takto bys
měl vždy umět provádět kus s tím, co k němu
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das stuck albeg wissen das mit recht gehört dar
zu zu treiben in allen treffen vnd an pinden des
swertz |wildu anders die maister effen oder
teuschen die sich wider dich setzen |vnd wie
du die winden treiben solt vnd wie vil ir ist an
der zal das vindestu in dem letzten stuck der
zedel geschriben das da also spricht |Wer wol
fürt vnd recht pricht ~ ~

správně náleží, při všech dotecích a vazbách
mečů, chceš-li zmást nebo oklamat mistry,
kteří se proti tobě postaví. A jak bys měl
navinutí provádět a kolik je jeho způsobů, to
najdeš popsáno v posledním kusu pravidel,
kde se praví takto: "Kdo dobře vede a správně
prolamuje ...".

7

8

chyba - mělo by zde být "mit"

Das ist der text vnd die glos von den vier
plössen
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vzájemných dotecích čepelí

Toto je text a komentář o čtyřech
odkrytích:

15v

Vier plossen wisse
Reme so slechstu gewisse
In alle far
An tzweifel wie er gepar

Čtyři odkrytí znej,
miř, tak udeříš s jistotou
v každém pohybu
bez pochyb, jak si počíná.

|Glosa |Merck wer ein maister des swertz sein
wil |Der sol wissen die wie man die vier plöss
mit kunst suechen sol |wil er anders gerecht
vnd gewis vechten |Die erst plöss ist die recht
seit |die ander die linck oberhalb der gürtel |des
mans |die anderñ zwo plöss das sind auch die
recht vnd linck seytt vnderhalb der gurtel |Nu
sind zwaÿ gefert dar aus man die plössen
suechen sol |Zw dem ersten sol man sÿ
suechen aus dem zw fechten mit nach raysen
|vnd mit ein schiessen des langen ortes |Zw
dem anderñ mal sol man sÿ suechen mit den
acht winden |wenn einer dem anderñ an das
swert gepunden hat |Das soltu also ver sten
|wenn du mit dem zw° vechten zů ÿm kumst
das dw albeg mit einem haw oder mit einem
stich kunleich an alle vorcht solt reme der vier
plössen eine |zu welicher dw am pesten kumen
magst |vnd acht nicht was er gegen dir treibt
oder vicht |Do mit twingstu den man das er dir
vor setzen mues |vnd wenn er hat versetzt |so
suech pald in der versatzug mit den winden an
seinem swert aber die nagst plöss |vnd also
rem albeg der plössen des mans |vnd vicht
nicht zw dem swert |In dem stuck das da also
spricht |Setz an vier enden pleib dar auff lere
wiltu enden ~ ~ ~ ~

Komentář: Věz, že kdo chce být mistrem
meče, měl by vědět, jak by měla dovedně
vyhledávat čtyři odkrytí, chce-li na soupeře
správně a s jistotou šermovat. První odkrytí je
pravá strana, druhé levá nad pasem člověka.
Další dvě odkrytí jsou rovněž pravá a levá
strana pod pasem. Jsou tedy dvě ohrožení,
jimiž by se měla odkrytí vyhledávat: Zaprve
by se měla vyhledávat z přišermování
následováním a vystřelováním dlouhého
hrotu. Zadruhé by se měla vyhledávat osmi
navinutími, když jeden druhému navázal na
meč. Měl bys také rozumět, že když se s
přišermováním k němu přibližuješ, měl bys
vždy sekem nebo bodem směle beze vší
bázně mířit do jednoho ze čtyř odkrytí, do
kterého můžeš co nejlépe přijít. A nevšímej
si, co proti tobě provádí nebo šermuje. Tím
jej přinutíš, že se ti musí krýt. A když
vykryje, opět hned najdi při vykrytí nejbližší
odkrytí navinutím na jeho meč. A takto miř
vždy do soupeřova odkrytí a nešermuj na
meč. V kusu se praví takto: "Nastavuj čtyři
konce, nauč se v nich zůstávat, chceš-li
ukončit."

Das ist der text vnd die glos wie man die
vier plössen sol prechn
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Toto je text a komentář o tom, jak by se
měla prolamovat čtyři odkrytí:

16r

Wiltu dich rechen
Die vier plöss kunstlich prechen

Chceš-li dosáhnout
dovedného prolomení čtyř odkrytí,
22

Oben duplier
Niden recht mutir
Ich sag dir für wär
Sich schutzt kain man ane far
Hastu vernomen
zů slag mag er klain kümen

vrchem zdvojuj,
spodem správně měň.
Říkám ti upřímně,
nikdo se nekryje bez nebezpečí.
Porozuměl-li jsi tomu,
jen sotva bude moci udeřit.

|Glosa |Merck wenn dir einer erñstlich ein
hawt |wiltu dich dann an im vechten |vnd ÿm
die plössen mit kunst an gewinnen das er sich
an seinem danck slahen mues lassen |So dreib
das duplirn gegen der sterck seins swertz |vnd
das mutirn |wenn er swach am swert ist |So sag
ich dir fur war |Das er sich für dir vor slegen
nicht beschützen mag |vnd kan selber zů
slegen nicht kümen

Komentář: Věz, že když na tebe vážně seká,
chceš-li pak na něj šermovat a umně se mu
dostat do odkrytí, aby se musel nechat chtě
nechtě udeřit, tak proveď zdvojení proti hrubí
jeho meče a měnění, když je na meči měkký.
Tak ti upřímě říkám, že se ti předsekáváním
nebude moci bránit a sám nebude moci udeřit.

Hye merck wie du das dupliern treiben solt
zw paiden seitten
|Merck wenn er dir oben zů haut von seiner
rechten achsel |So haw auch von deiner
rechten mit ÿm geleich oben starck ein zů dem
kopff |ver setzt er |vnd beleibt starck am swert
|So var Indes auff mit den armen |vnd stos mit
der lincken hant dein swertz knopff vnder
deinen rechten arm~ |vnd slach yn mit der
langen schneid pis aus gekreutzten arm~ hinder
seiner swertz klingen auff den kopf ~

51

Ein anders
|Merck haut er dir von seiner lincken achsel
mit der langen schneid oben ein zw dem kopff
vnd tue ÿm also|wider bleibt er denn starck am
swert |So var pald auff mit den armen |vnd
slach yn hinder seiner swertz klingen mit der
kurtzen schneid auff den kopff
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Hie merck wie man das mutirn treibñ solt
zw paiden seiten
|Merck |wenn dw ÿm von deiner rechten achsel
oben starck ein haust zw dem kopff |vor setzt
er vnd ist waich am swert |So wind auff dein
lincke seitten die kurtz schneid an sein swert
|vnd var wol auff mit den armen |vnd var ÿm
mit deiner swertz klingen oben vber sein swert
|vnd stich ÿm zu der underñ plöss
Ein anders
|Merck |wenn du ÿm von deiner lincken seitten
oben ein haust zů dem kopff vor setzt er |vnd
ist waich am swert |So var auff mit den armen
|vnd heng ÿm den ort oben über sein swert

16r

16r
16v

53
16v

54
16v

Zde sleduj, jak by se mělo provádět
zdvojení na obě strany
Věz, že když na tebe seká shora od svého
pravého ramene, sekni současně s ním také od
svého pravého shora tvrdě na hlavu. Kryje-li
a zůstává tvrdě na meči, vyraž vtom pažemi
nahoru a levou rukou vraž hlavici svého meče
pod svou pravou paži a udeř mu dlouhým
ostřím z překřížených paží za čepelí jeho
meče na hlavu.
Další
Věz, že seká-li ti dlouhým ostřím od svého
pravého ramene shora na hlavu a ty mu také
děláš proti, zůstává-li pak tvrdě na meči,
ihned vyraž pažemi nahoru a udeř mu za
čepelí jeho meče krátkým ostřím na hlavu.
Zde sleduj, jak by se mělo provádět měnění
na obě strany
Věz, že když mu od svého pravého ramene
sekáš shora tvrdě na hlavu, kryje-li a je
měkký na meči, tak naviň na svou levou
stranu krátké ostří na jeho meč a vyraž dobře
pažemi nahoru a jdi mu čepelí svého meče
shora přes jeho meč a bodni mu do dolního
odkrytí.
Další
Když mu sekáš ze své levé strany shora na
hlavu, kryje-li a je měkký na meči, vyraž
pažemi nahoru a zavěs mu hrot shora přes
jeho meč a bodni mu do dolního odkrytí.
23

|vnd stich in zů der vnderñ plöß |Also magstu
die tzwai stuck treiben aus allen häwen |Dar
nach als dw emphindest swech vnd sterck am
swert
Das ist der text vnd die glos von dem krump
haw mit seinen stucken

Takto můžeš tyto dva kusy provádět ze všech
seků podle toho, jak ucítíš měkkost nebo
tvrdost na meči.
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Toto je text a komentář o křivém seku s
jeho kusy:

17r

krump auf behende
wirff den ort auf die hende
krump wer wol setzet
Mit schritten vil häw letzet

Křiv hbitě,
hoď hrot na ruce.
Kdo křivý s kroky provádí,
ten mnoho seků odvrátí.

|Merck der krump haw ist der vier vor setzen
ains wider die vier hüten |wenn do mit pricht
man die hüten |Die do haist der öchss |vnd
auch der öber |vnd den vnder haw den treib
also |wenn du mit dem zů vechten zw° im
kumpst stet er denn gegen dir |vnd helt sein
swert für seinem haubt |In der hůt des ochsens
auff seiner lincken seitten |So setz den lincken
fues vor |vnd halt dein swert an deiner rechten
achsel in der hůt |vnd spring mit dem rechten
fuess wol auff dein rechte seitten gegen ÿm
|vnd slach yn mit der langen schneid aus
gekräutzten armen vber sein hend

Věz, že křivý sek je jedním ze čtyř vykrytí
proti čtyřem střehům, neboť jím se prolamují
střehy, které se nazývají vůl a také horní a
dolní sek. Prováděj ho takto: Když se s
přišermováním k němu blížíš, stojí-li pak
proti tobě a drží svůj meč před hlavou ve
střehu vůl na své levé straně, dej svou levou
nohu vpřed a svůj meč drž na svém pravém
rameni ve střehu a skoč dobře pravou nohou
proti němu na svou pravou stranu a udeř mu
dlouhým ostřím z překřížených paží přes
ruku.

Ein anders
|Merck den krump haw magstu auch treiben
aus der schranck hůt von paiden seittñ |vnd in
die hůt schick dich also |wenn dw mit dem zů
vechten zw° ÿm kumpst |So ste mit dem
lincken fuess vor |vnd halt dein swert mit dem
ort neben deiner rechten seitten auff der erden
das die lang schneid oben sey |vnd gib dich
plöß mit der lincken seitten haut er dir denn
zw° der plöss |So spring aus dem haw gegen
ÿm mit dem rechten fuëss wol auff dein rechte
seitten |vnd slach yn mit gekräutzten henden
aus der langen schneid mit dem ort auff sein
hend Item |Also schick dich mit der schranck
hůt zw° deiner lincken seitten |wenn du mit
dem zů uechten zů ÿm kumpst |So stee mit
dem rechten fuëß vor |vnd halt dein swert
neben deiner lincken seytten auff der erden mit
gekräutzten henden das die kurtz schneid oben
sey |vnd gib dich plos mit der rechten seytten
|Haut er dir denn zů der plöss |So spring aus
dem haw gegen ÿm mit dem lincken fuess |wol
auff sein rechte seitten |vnd slach yn mit ÿm
sprung mit der kurtzen schneid uber die hend ~
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Další
Věz, že křivý sek můžeš provádět také ze
střehu závora z obou stran a do tohoto střehu
se postav takto: Když se s přišermováním k
němu blížíš, stůj levou nohou vpředu a drž
svůj meč hrotem vedle své pravé strany k
zemi tak, aby dlouhé ostří bylo nahoře a
odkrýval ses na levé straně. Seká-li ti pak do
tohoto odkrytí, skoč pravou nohou dobře ze
seku proti němu na svou pravou stranu a udeř
mu s překříženými pažemi z dlouhého ostří
hrotem na ruce. Tedy takto se postav do
střehu závora na svou levou stranu: Když se s
přišermováním k němu blížíš, stůj s pravou
nohou vpředu a drž svůj meč vedle své levé
strany k zemi s překříženýma rukama tak, aby
krátké ostří bylo nahoře a odkrýval ses na
pravé straně. Seká-li ti pak do tohoto odkrytí,
skoč dobře ze seku proti němu levou nohou
na jeho pravou stranu a ve skoku mu udeř
krátkým ostřím přes ruce.
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Das ist der text vnd die glos eines guten
stucks aus dem krump haw

57
17v

Toto je text a komentář dobrého kusu z
křivého seku:

Haw krump zw den flechen
den maistern wiltu sÿ swechen
Wenn es klitzt oben
So stand ab das wil ich loben

Sekej křivý na plochu,
chceš-li mistry oslabit.
Když nahoře to křísne,
odstup. To chci chválit.

|Glosa |Merck das stuck soltu treiben gegen
den maister aus dem pandt des swertz |vnd das
treib also |Wenn dw mit dem zů vechten zů ÿm
kumpst |So leg dein swert zů deiner rechten
seitten in die schranck hůt |vnd stee mit dem
lincken fuess vor oder hald es an deiner
rechten achsel |Haut er dir dann oben zů der
plöss |So haw starck mit der langen schneid
aus gekräutzten armen gegen seinem haw |vnd
als pald die swert zů sammen klitzen |So wind
indes gegen deiner lincken seitten die kurtz
schneid an sein swert |vnd stich ÿm zů dem
gesicht |Oder wildu yn nicht stechen |So haw
ÿm Indes mit der kurtzen schneid vom swert
zů kopff oder zw° leib

Komentář: Věz, že tento kus bys měl
provádět proti mistrovi z vazby mečů. A
proveď to takto: Když se s přišermováním k
němu blížíš, polož svůj meč na svou pravou
stranu do střehu závora a stůj s levou nohou
vpředu nebo ho drž na svém pravém rameni.
Seká-li ti pak shora do odkrytí, sekni tvrdě
dlouhým ostřím z překřížených paží proti
jeho seku a hned, když meče o sebe křísnou,
naviň vtom proti své levé straně krátké ostří
na jeho meč a bodni mu na obličej. Nebo
když na něj nechceš bodat, sekni mu vtom
krátkým ostřím na hlavu nebo na tělo.

Das ist der text vnd die glos aber eins aus
dem krumphaw
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Toto je opět text a komentář dalšího z
křivého seku:

krump nicht kurtzhaw
Durchwechsel do mit schaw

Nekřiv, krátce sekni,
změněním skrz vystřel.

|Glosa |merck das ist wenn er dir von sein°
rechten seitten oben ein wil hauen |So var hoch
auff mit den henden |vnd thue als dw ÿm mit
dem krump haw an sein swert wellest pinden
|vnd var mit dem ort |vnd seinem swert durch
|vnd stich ÿm zw° der ander~ seitten zů dem
gesicht oder der prust |vnd wart das dw oben
vor dem haubt mit dem gehültz wol gedackt
seist |Auch prichstu mit dem stuck die hůt des
ochsen |Den treib also |Wenn dw mit dem zw°
vechten zw ÿm gest stet er denn gegen dir vnd
heltt sein swert mit dem gehültz auff seiner
lincken seitten vor dem haupt |So wurff dein
swert an dein rechte achsel |vnd thue als du im
mit dem krump haw an sein swert an wöllest
pinden |vnd haw kurtz |vnd wechsel do mit
vnden durch sein swert |vnd schewss im dem
ort zů der ander~ seitten lanck vnder sein~
swert ein zů dem hals |So mües er vor setzen
|Do mit kumpstu zw° schlegen |vnd zw° ander
arbait mit dem swert

Komentář: Věz, že to je, když chce na tebe
seknout ze své pravé strany shora, vyraž
rukama nahoru a dělej, jakobys chtěl křivým
sekem navázat na jeho meč, a projdi hrotem
pod jeho mečem skrz a bodni mu na druhou
stranu na obličej nebo na hruď a hlídej si, že
se dobře zakrýváš příčkou před svou hlavou.
Prolamuješ-li tímto kusem také střeh vola,
proveď to takto: Když s přišermováním k
němu jdeš, stojí-li proti tobě a drží svůj meč
příčkou na své levé straně před hlavou, tak si
hoď svůj meč na své pravé rameno a dělej,
jakobys chtěl křivým sekem navázat na jeho
meč a krátce sekni a při tom změň spodem
skrz jeho meč a vystřel mu hrot na druhou
stranu dlouze pod jeho mečem na krk. Tak
musí krýt. Tím přicházíš k sekání a k další
práci s mečem.

25

Das ist der text vnd die glos aber eins stucks
aus dem krumphaw
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Toto je opět text a komentář kusu z
křivého seku:

Krump wer dich irret
Der edel krieg in verwirret
Das er fur war
Nicht wais wo er seÿ ane far

Kdo tě při křivém šálí,
toho ušlechtilá válka zmate,
takže opravdu
neví, kde je bez nebezpečí.

|Glosa |Merck wenn dw den krump haw
treiben wild |So müstu dich albeg do mit plos
geben |vnd das vernÿm also |wenn du in mit
dem krump haw von deiner rechten seiten ein
haust oder an sein swert pindest die weil pistu
plos mit der lincken seitten |Ist er denn also
gescheid |vnd wil dir vom swert noch der plöß
hawen |vnd wil dich mit behendickait Ire
machen |So weleib mit deinem swert an dem
seinê |vnd volg dar an seinem swert nach |vnd
wind im denn ort zw° dem gesicht |vnd arbait
im für pas mit dein krieg |das ist mit den
winden zw° den plösen |So wirt er vor Irrt |das
er für war nicht wirt wissen welichen enden er
sich für dir vor häwen oder für stechen
beschützen sol etc° ~

Komentář: Věz, že když chceš provést křivý
sek, vždy se musíš odkrýt. A rozuměj tomu
takto: Když mu křivým sekem ze své pravé
strany sekáš nebo navazuješ na jeho meč, jsi
proto odkrytý na levé straně. Je-li pak
důvtipný a chce ti seknout od meče do odkrytí
a hodlá tě hbitostí zmást, zůstaň svým mečem
na jeho a následuj na jeho meči a pak mu
naviň hrot do obličeje a pracuj mu dále svou
válkou, tj. navinutím, do odkrytí. Tak bude
zmaten, takže nebude vědět, které konce by si
měl před tebou chránit předseky nebo
předbody atd.

Hie hebt sich an der text vnd die glos von
dem twer haw mit seinen stucken
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Zde začíná text a komentář o příčném seku
s jeho kusy:

19r

Twer benÿmpt
was vom tag her chumpt

Příčný bere,
co zhůry9 přichází.

|Glosa |Merck der twer haw pricht die hůt vom
tag |vnd alle haw die von oben nÿder gehauen
werden |vnd die twer treib also |wenn du mit
dem zů im kumpst |So stee mit dem lincken
fuess vor |vnd halt dein swert an deiner rechten
achsel |Stet er denn gegen dir |vnd helt sein
swert mit auff gerackten armen hoch vber dem
haubt |vnd drot dir oben ein zw° hauen |So
kum du vor im mit dem haw |vnd spring mit
dem rechten fuess wol auff dein rechte seitten
gegen im |vnd im sprung wind dein swert mit
dem gehültz für dein haubt |das dein dawmen
vnden küm |vnd slach im mit der kurtzen
schneid gegen seiner lincken seitten zw dem
kopff Oder |kumpt er vor mit dem haw von
oben nÿder ee wenn dw |So spring mit dem
rechten fuess aus dem haw wol auff dein
rechte seitten mit der vor geschriben vor
satzung |So vechstu sein~ haw in dein gehültz
|vnd slach in mit der twer zů der lincken
seitten seines kopffs ~

Komentář: Věz, že příčný sek prolamuje střeh
zhůry9 a všechny seky sekané shora dolů. A
příčný prováděj takto: Když se s ním k němu
blížíš, stůj s levou nohou vpředu a drž svůj
meč na svém pravém rameni. Stojí-li pak
proti tobě a drží svůj meč nataženými pažemi
vysoko nad hlavou a hrozí ti sekem shora, tak
ho předejdi sekem a skoč pravou nohou dobře
na svou pravou stranu proti němu a ve skoku
mu naviň svůj meč příčkou před svou hlavu
tak, aby tvůj palec šel dolů, a udeř mu
krátkým ostřím proti jeho levé straně na
hlavu. Nebo přichází-li sekem shora dolů
dříve než ty, skoč pravou nohou ze seku
dobře na svou pravou stranu s dříve
popsaným krytím. Tak zachytíš jeho sek na
svou příčku a udeř mu příčným na levou
stranu jeho hlavy.
9

viz. odstavec 81

26

Hie merck die pruch wider den twer haw
|Merck |wenn dw gegen ym stest in der hůt
vom tag |So haw ym künlich oben ein zů dem
kopff springt er denn aus dem haw |vnd maint
er wöll vor kume~ mit dem twer haw |vnd
slecht dir do mit zw° deiner lincken seitten
zw° dein kopff |So val ym mit der langen
schneid auff das swert |Slecht er denn mit der
twer aber vmb dir zů der andern seitten |So
küm dw Indes vor auch mit der twer vorn für
vnder seine~ swert im an den hals |So slecht er
sich selber mit deinem swert ~
|Merck |wenn dw einem vechter an sein swert
gepunden hast |Slecht er denn vom swert vmb
mit der twer dir zw° der anderñ seitten |So val
ÿm mit der langen schneid in sein hand oder
auff die arm~ |vnd druck mit dem schnÿt sein
arm~ mit swert mit tall von dir |vnd slach in
auß dem schnÿt von seinem arm~ mit dem
swert auf den kopff
Hie merck den pruch wider die öberñ schnit
in die arm~
|Merck |wenn dw ÿm mit der twer zů seiner
rechten seitten slegst |velt er dir denn mit dem
schnÿt in die arm~ |So slach im mit dem
duplierñ mit der kurtzen schneid hinder seiner
swertz |Klingen in das maul Oder |Slechstu im
mit der twer zw° seiner lincken seytten |velt er
dir denn mit dem schnÿt in die arm~ |So slach
in mit dem duplierñ hinder seiner swertz
klingen mit der langen schneid in das maul
|Merck |Also prich ÿm wider das duplirñ weñ
dw Im tuest den schnÿt oben in sein arm~
|Slecht er dir denn mit dem duplirñ oben zw°
dem kopff |So var auff vnd wind gegen dem
slag dein swert vnder das sein |vnd var Im mit
dem swert an seinen hals mit der kurtzen
schneid ~
Das ist der text vnd die glos aber ein stucks
aus dem twer haw
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Zde sleduj prolomení příčného seku
Věz, že když stojíš proti němu ve střehu
zhůry, sekni mu shora směle na hlavu. Skočíli pak ze seku a míní tě zkusit předejít
příčným sekem a udeřit ti na tvou levou
stranu na hlavu, padni mu dlouhým ostřím na
meč. Udeří-li pak opět příčným sekem okolo
na druhou stranu, předejdi ho vtom také
příčným sekem kupředu pod jeho mečem na
krk. Tak se sám udeří tvým mečem.

Věz, že když jsi šermíři navázal na jeho meč,
udeří-li ti od meče příčným sekem okolo na
druhou stranu, padni mu dlouhým ostřím na
ruku nebo na paži a mečem tlač jeho paže
řezem od sebe a z řezu mu udeř mečem od
paží na hlavu.

Zde sleduj prolomení horního řezu na paže
Věz, že když mu příčným udeříš na pravou
stranu, padá-li ti pak řezem na paže, udeř mu
se zdvojením za čepelí jeho meče krátkým
ostřím na hubu. Nebo udeříš-li mu příčným
na jeho levou stranu, padá-li ti pak řezem na
paže, udeř mu se zdvojením za čepelí jeho
meče dlouhým ostřím na hubu. Zdvojení mu
prolamuj takto: Když mu děláš řez shora na
paže, udeří-li ti pak se zdvojením na hlavu,
vyraž vzhůru a naviň proti úderu svůj meč
pod jeho a padni mu mečem na jeho krk
krátkým ostřím.

Toto je opět text a komentář kusu z
příčného seku:

20v

Twer mit der sterck
Dein arbait do mit schreck
|Glosa |Merck das ist |wenn dw mit der twer
slachen wilt |So soltu sÿ slachen mit gantzer
sterck deins leibs |vnd das dw mit der sterck
deines swertz albeg pindest an sein swert |Do
mit gewinstu ÿm die plöß an |Das vernÿm also
|Wenn dw ÿm mit der twer von dein° rechten

Příčný prováděj hrubím,
svou prací lekej.
Komentář: Je to, že když chceš udeřit
příčným, měl bys udeřit celou silou svého těla
a to tak, abys mu jím vždy, když hrubím
svého meče navazuješ na jeho meč, dosáhl do
odkrytí. Rozuměj tomu takto: Když na něj
sekáš příčným ze své pravé strany, kryje-li a
27

seÿtten zw° haust |vor setzt er |vnd pint do mit
sterck an dein swert |So treib das duplirñ Oder
Stos ÿn aus der twer mit deinem gehültz sein
swert auff die seitt ab |vnd slach ÿm do mit zů
der anderñ seitten ~
Aber ein annders
|Wenn du ÿm von deiner rechten seitten mit
der twer starck zw° haust |vor setzt er vnd ist
waich am swert |so var ÿm mit der kurtzen
schneid deins swertz zw° seiner rechten seitten
an den hals |vnd spring mit dem rechten fuess
hinder seinen lincken füeß |vnd ruck yn mit
der swertz klingen also darüber |oder treib das
mutiren im zw° der vnderñ plöss |Also prich
das |wenn dir ein° mit dem swert an den hals
fert so far Inwendig seins swert auff mit dem
knopff |vnd lass die klingen nid° hangen |vnd
stos sein swert do mit von deine~ hals |vnd
slach ÿm oben ein ze dem kopff mit dem
schnappen |Oder slach yn mit dem duplirñ mit
der rechtñ hant oben vber sein swert vnter das
gesicht die weil er sein swert an deinem hals
hat ~
Das ist der text vnd die glos der twer sleg zw
den vier plössen

váže při tom hrubím na tvůj meč, proveď
zdvojení nebo mu z příčného odraz svou
příčkou jeho meč stranou a při tom mu udeř
na druhou stranu.
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Opět další
Když na něj tvrdě sekáš příčným ze své pravé
strany, kryje-li a je měkký na meči, jdi mu
krátkým ostřím svého meče na jeho pravou
stranu na krk a skoč pravou nohou za jeho
levou nohu a takto ho přes ní strč čepelí meče
nebo mu proveď změnění do dolních odkrytí.
Prolamuj takto: Když ti jde mečem na krk,
vyraž zevnitř jeho meče hlavicí nahoru a
čepel nechej viset dolů a tím odraz jeho meč
od svého krku a udeř mu shora se zaháknutím
na hlavu nebo mu zdvojením udeř pravou
rukou pod obličej shora nad jeho mečem,
jelikož má svůj meč na tvém krku.

Toto je text a komentář příčného úderu do
čtyř odkrytí:

Twer zw dem phlueg
zw° dem ochsen hart gefueg
was sich wol twert
Mit springen dem haubt ge fer°

Příčný do pluhu,
do vola tvrdě spojuj.
Co se dobře příčně provede,
se skokem hlavu ohrozí.

|Glosa |Merck dw hast uor gehört wie das der
ochss |vnd der phlueg sind genantt zwai leger
oder zwo hütten |So sind sÿ hÿe gehaissen die
vier plössen |Der ochs das sein die oberñ zwo
plöss |die recht vnd die linck seitt |An dem
haubt so ist der phlueg |Die vnderñ zwo plöss
auch die recht |vnd die linck seitt vnderhalb
der gürtel des manns die selbigen plösen soltu
mit dem twer slegen in einem zw°fechten alle
vier besuechen

Komentář: Dříve jsi slyšel, že jako vůl a pluh
jsou nazývány dvě pozice neboli dva střehy.
Takto jsou nazývána také čtyři odkrytí. Volu
náleží dvě horní odkrytí na pravé a levé straně
hlavy. Pluh má dvě dolní odkrytí opět na
pravé a levé straně pod pasem člověka. Do
těchto odkrytí bys měl udeřit příčným, v
přišermování všechna čtyři vyhledávat.

Merck also slach die twer sleg zw den vier
plossen
|Merck |wenn dw mit dem zů vechten zů ÿm
kumpst |So stee mit dem lincken füess vor |vnd
|wenn es dir eben ist |So spring mit dem
rechten füess gegñ ÿm wol auff sein lincke
seitten |vnd slach ÿn aus der twer mit krafft
gegen sein° lincken seitten zw° der vnderñ
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Věz, že takto bij příčný úder do čtyř
odkrytí
Věz, že když se k němu s přišermováním
blížíš, stůj s levou nohou vpředu a ve vhodný
okamžik skoč pravou nohou proti němu dobře
na jeho levou stranu a udeř mu mocně z
příčného seku proti jeho levé straně do
dolního odkrytí. To se nazývá "do pluhu
28

plöss |Das haist zw° dem phlueg geslagen |vor
setzt er |So slach im pald zw° der öberñ plöß
sein° rechten seitten |Das haist zw° dem
ochsen |vnd treib dann die twer sleg
behendlich albeg ainen zů dem ochsen |vnd
den anderñ zw° dem phlüeg kräutzweis von
ein° seitten zw° der anderñ das ist zw° kopff
|vnd zů leib Auch soltu gedenken das du mit
eine~ yeden twerslag albeg weit solt aus
springen gegen im auff ein seitten |So magstu
in wol zů dem haubt treffen |vnd wart auch das
du die weil oben vor dem haubt mit dem
gehültz wol gedackt seist
Hie merck ein pruch wider die vnderñ twer
schleg
|Merck |wenn er dir slecht mit der twer von
seiner rechten seitten zw° deiner lincken oben
zů dem kopff |So versetz mit der langen
schneid |vnd pleib im mit dem ort vor der prust
|Slecht er denn vom swert vmb mit der twer dir
zů der vnderñ plöss dein° rechten seitten |So
slach auch mit der twer vnden durch zwischen
dir |vnd im auch gegen seiner rechten seitten
|vnd pind do mit an sein swert |vnd pleib am
pant |vñ stich im |Indes zw° der vnderñ plöss ~
Das ist der text vnd die glos von dem stuck
das da haist der veler

udeřené". Kryje-li, ihned mu udeř do horního
odkrytí jeho pravé strany. To se nazývá "do
vola". A pak vždy hbitě prováděj příčný úder
do vola a další do pluhu křížem z jedné strany
na druhou, to je na hlavu a na tělo. Také bys
měl myslet na to, že s každým příčným
úderem bys měl vždycky skočit daleko do
strany. Tak ho můžeš dobře zasáhnout do
hlavy a rovněž si hlídej, že jsi dobře zakryt
příčkou nahoře před hlavou.
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Zde sleduj prolomení dolního příčného
úderu
Věz, že když ti bije příčným z pravé strany na
tvou levou shora na hlavu, vykryj dlouhým
ostřím a zůstaň mu hrotem před hrudí. Udeříli ti pak od meče příčným sekem okolo do
dolního odkrytí tvé pravé strany, rovněž udeř
příčným sekem dolů skrz mezi sebe a něj taky
proti jeho pravé straně a tím navaž na jeho
meč a zůstaň ve vazbě a bodni mu vtom do
dolního odkrytí.
Toto je text a komentář o kusu, který se
zde nazývá matení:

Veler verfüret
von vnden nach wünsch er rurret

Kdo matení provádí,
zdola dle libosti zasahuje.

|Glosa |Der veler ist ein stuck do mit vil vecht°
geplendt werden |vnd nach wunsch gerürt |vnd
geslagen die do gerñ vor setzen |vnd die do
vechtent zw° dem swert |vnd nicht zw° den
plösen des leibs |Merck |wenn du mit dem ze
vechten zů ÿm kumpst |So thüe als dw im mit
einem freÿen oberhaw zů dem kopff wellest
slachen |vnd verzuck den haw |vnd slach Im
mit der twer zů der vnderñ plöss seiner lincken
oder seiner rechten seitten zů welicher dw wild
|vnd wart das dw mit dem gehiltz vber deinen
haubt wol gedackt seist das magstu mit dem
twerhaw auch |also treiben

Komentář: Matení je kus, kterým bude
oslepeno a dle libosti zasaženo a udeřeno
mnoho šermířů, kteří rádi kryjí a kteří šermují
na meč a nikoli do odkrytí těla. Věz, že když
se k němu s přišermováním blížíš, dělej, jako
bys mu chtěl udeřit volným horním sekem na
hlavu, a sek odtrhni a udeř mu příčným do
dolního odkrytí levé nebo pravé strany, do
kterého chceš. A hlídej si, abys byl příčkou
nad svou hlavou dobře zakryt. Takto to můžeš
provést také příčným sekem.

Das ist der text vnd die glos von dem stuck
das da haist der ker°er
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Toto je text a komentář o kusu, který se
zde nazývá obrácený:

22v

Ver kerer twinget
durchlauffen auch mit ringet

Obrácený nutí
probíhat také se zápasem,
29

Den elpogen
gewiß nÿm spring ÿm in die wage

loket
jistě chyť, skoč mu do cesty.

|Glosa |Merck den ver kerer haissent die
vechter den halbt haw |oder die wendhant do
mit twingt man den man |Das mã im mag
durchlauffen |vnd gefassen mit ringen den
treib also ~ |wenn du mit dem zů vechten zů
im gest |So gee mit dem lincken fuess vor |vnd
haw von der rechten seitten den halb haw mit
ver kerter langer schneid ÿe |vnd ÿe auff vnd
nider dein lincken fuess noch pistu zů im
kumpst |vnd als pald du im do mit an sein
swert pindest |So heng im den ort Indes oben
ein vnd stich im zů dem gesicht |Vor setzt er
den stich |vnd vert hoch auff mit den armen
|So lauff im durch |Oder beleibt er mit der vor
satzung nider mit den henden |So begreiff mit
der lincken hant sein rechten elpogen |vnd halt
in do mit vest |vnd spring mit dem lincken
fuess für sein rechten |vnd stös in also vber den
fües Oder |wiltu in mit der lincken hant peÿ
dem elpogen über den fues nicht stossen als
vor geschriben stet |So var im mit dem lincken
arm~ hinden vmb den leib |vnd würff in für
dich vber dein lincke hüff

Komentář: Věz, že obráceným nazývají
šermíři poloviční sek neboli bekend, kterým
nutí muž muže, aby mu mohl proběhnout a
uchopit zápasem. Proveď to takto: Když s
přišermováním k němu jdeš, jdi levou nohou
vpřed a z pravé strany sekni poloviční sek s
obráceným dlouhým ostřím vždy nahoru a
dolů, zatímco svou levou nohou jdeš k němu.
A hned mu, když tím navážeš na jeho meč,
zavěs vtom hrot shora a bodni mu na obličej.
Kryje-li bod a zvedá ruce nahoru, proběhni
mu skrz, nebo zůstává-li při krytí rukama
dole, uchop ho levou rukou za pravý loket a
pevně ho drž a levou nohou skoč před jeho
pravou a takto ho přes nohu strč. Nebo
nechceš-li ho levou rukou strčit za loket přes
nohu, jak je popsáno výše, tak mu zezadu
obejmi tělo levou paží a poval ho přes levý
bok před sebe.

Das ist der text vnd die glos aber von einem
velär
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Toto je opět text a komentář o matení:

22v
23r

Veler zwifach
Trift man den schnidt mit mach
Zwifach es für pas
Schreit in linck vnd pis nicht las

Zdvojené matení
zasáhne člověka, uděláš-li při něm řez.
Zdvojuješ-li dál,
vykroč nalevo a nebuď pomalý.

|Glosa merck |Das haist der zwifach veler |den
treib also |Wenn dw mit dem zů vechtñ zů im
kumpst |So stee mit dem lincken fües vor |vnd
halt dein swert an deiner rechtñ achsel |vnd
wenn es dir eben ist |So spring gegen ÿm wol
auff mit dem rechten fuess auff sein lincke
seitten |vnd thůe als dw Im mit einem freÿen
twerslag zů seiner lincken seitten zů dem kopff
wellest hauen |vnd vor zuck den haw |vnd
spring mit dem lincken füess auff sein rechte
seittñ |vnd slach in do selbest hin zů dem kopff
vor setzt er vnd dw triffest sein swert |So
spring zů der selben seitten neben ÿm hin
wegk |vnd schneid ÿm mit der kurtzen schneid
hinder seinem swert mit dem duplirñ in das
maul Oder ~ |Vall im mit dem swert vber
paide arm~ in den schnit |Auch magstu den

Komentář: Toto se nazývá zdvojené matení.
Prováděj ho takto: Když se s přišermováním
k němu blížíš, stůj s levou nohou vpředu a drž
svůj meč na svém pravém rameni a ve
vhodný okamžik mu skoč dobře pravou
nohou na jeho levou stranu a dělej, jako bys
mu chtěl seknout volným příčným úderem na
levou stranu na hlavu, a sek odtrhni a skoč
levou nohou na jeho pravou stranu a udeř mu
při tom na hlavu. Kryje-li a zasáhneš jeho
meč, odskoč na stejnou stranu vedle něj a
řízni mu krátkým ostřím za jeho mečem se
zdvojením po hubě nebo mu padni mečem
přes obě paže v řezu. Takto můžeš matení
provádět dobře také z horního seku jako z
příčného úderu, když je k tomu vhodný
okamžik nebo když chceš.
30

veler aus den oberñ häwen also wol treiben als
aus den twer slegen |wenn es dir eben ist oder
wenn dû wild
Hie hebt sich an der schilhaw mit seinen
stucken
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Zde začíná šilhavý sek s jeho kusy:

23r
23v

Schilär ein pricht
was püffel schlecht oder sticht
wer wechsel draut
Schilär dar aus In beraupt

Šilhavý láme,
co hlupák udeří či bodne.
Kdo hrozí změněním,
tomu v tom šilhavý zabrání.

|Glosa |Merck der schilär pricht die hůt die do
haist der pflugk |vnd ist ein seltzam gůt eñhaft
haw |wenn er pricht mit gewalt ein Inn haw
|vnd in stichen |vnd get zů mit verkärtem swert
|Dar vmb sind viel maister des swertz die von
dem haw nicht wissen ze sagen ~

Komentář: Věz, že šilhavý prolamuje střeh,
který se nazývá pluh, a je obzvlášť dobrým
účinným sekem, protože silou prolamuje sek
nebo bod a přichází s obráceným mečem,
pročež je mnoho mistrů meče, kteří o tomto
seku neumějí nic říct.

Hie merck wie man den schilär hauen sol
|Merck |wenn du mit dem zů vechten zw° ÿm
kumpst |So stee mit dem lincken fuess vor |vnd
halt dein swert an deiner rechtñ achsel |hawt er
dir denn oben ein zw° dem kopff |So ver wennt
dein swert |vnd haw gegen seinem haw mit der
kûrtzen schneid lanck aus gerackten armen
ober vber sein swert Im zů dem kopff |Ist er
denn also gescheid |vnd verfelt mit dem haw
deins swertz |vnd wil vnden durch wechselñ
|So lass den ort mit dem haw fürsich lanck ein
schiessen |So mag er vnden nicht durch
wechselñ Ein anders |wenn dw gegen ÿm stest
|vnd beheldest dein swert an deiner rechten
achsel stet er denn gegen dir in der hůt des
phluegs |vnd wil dir vnden zů stechen |So haw
In mit dem schilär lanck oben ein |vnd scheuss
Im den ort lanck ein zů der prust |So mag er
dich mit dem stich vnden nicht erlangen ~
Das ist der text vnd die glos von ein° ler aus
dem schilhaw
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Zde sleduj, jak by se měl šilhavý sekat
Věz, že když se s přišermováním k němu
blížíš, stůj s levou nohou vpředu a svůj meč
drž na pravém rameni. Seká-li ti pak na hlavu,
otoč svůj meč a sekni mu dlouze proti jeho
seku krátkým ostřím z natažených paží shora
přes jeho meč na hlavu. Je-li pak důvtipný a
sekem vychýlí tvůj meč a chce spodem
změnit skrz, nechej hrot sekem vystřelit
dlouze vpřed. Tak nemůže spodem změnit
skrz. Další: Když stojíš proti němu a držíš
svůj meč na svém pravém rameni, stojí-li
proti tobě ve střehu pluh a chce na tebe
bodnout zdola, sekni mu šilhavým dlouze
shora a vraž mu hrot dlouze na hruď. Tak na
tebe nemůže bodem zdola dosáhnout.

Toto je text a komentář poučky ze
šilhavého:

Schil kürtzt er dich an
Durch wechsel gesigt ÿm an

Šilhej, je-li na tě krátký,
změna skrz jej přemůže.

|Glosa |Merck die lere |wenn du mit dem zů
fechten zů ÿm kumpst |So soltu schilen mit
dem gesicht |vnd sehen |Ab er kurtz gegen dir
vicht |Das soltu pey dem erkennen |Wenn er
dir zw° haut |Reckt er denn die arm~ mit dem
haw nicht lanck von |Im so ist sein swert vor
ker kurtz Oder ~ |ligstu für ÿm Inn der hüt

Komentář: Sleduj poučku. Když se s
přišermováním k němu blížíš, měl bys
obličejem šilhat a koukat, zda proti tobě
šermuje krátce. Měl bys na něm poznat, že
když na tebe seká, paže při seku nenapne před
sebe. Tak je jeho meč zkrácený. Nebo jsi-li
před ním ve střehu pošetilec, chce-li ti pak na
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něj mečem křivým (úderem) padnout, tak je
jeho meč opět zkrácený. Nebo je-li proti tobě
ve střehu vůl nebo pluh, je jeho meč rovněž
zkrácený. Také znej, že všechna navinutí
mečem před člověka jsou krátká a zkracují
meč a který šermíř takto provádí navinutí,
tomu změň volně skrz ze seku a z bodu a při
tom mu vraž dlouhý hrot do nejbližšího
odkrytí. Tím jej přinutíš, že se musí krýt. Tak
přejdeš ke své pravé práci.

alber wil er dir denn mit dem swert krump dar
auff vallen |So ist sein swer aber vorkurtz
Oder |legt er sich gegen dir Inn die hůt des
ochsens oder des phluegs |So ist sein swert
aber vorkurtz |Auch wiss das alle winden mit
dem swert für dem mann kurtz sind |vnd
verkurtzen das swert |vnd welche vechter die
winden also treiben den wechsel freileich
durch aus hauen vnd aus stichen |vnd scheus in
den langen ort do mit ein zů der nagsten plöss
do mit twingstu si das si müessen vorsetzen
|So kumpstu zů deiner rechten arbait
Das ist der text vnd die glos wie man mit
dem schilär pricht den langen ort
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Toto je text a komentář, jak se šilhavým
prolamuje dlouhý hrot:

24v

Schül zw dem ort
vnd nÿm den hals ane vorcht

Šilhej na hrot
a bez bázně vezmi krk.

|Glosa |Merck wenn du mit dem zü fechten
zw° ÿm kumpst |Stet er denn gegen dir |vnd
helt dir den langen ort gegen dem gesicht oder
der prust |So halt dein swert an der rechten
achsel |vnd schil mit dem gesicht zů dem ort
|vnd thůe als dw ÿm dar zů hauen wöllest |vnd
haw starck mit dem schilär mit der kurtzen
schneid an sein swert |vñ scheus ÿm den ort do
mit lanck ein ze dem hals mit einem zw° tritt
des rechten füess ~

Komentář: Věz, že když se s přišermováním k
němu blížíš, stojí-li pak před tebou a drží ti
dlouhý hrot proti obličeji nebo hrudi, drž svůj
meč na pravém rameni a šilhej obličejem na
hrot a dělej, jako bys mu na něj chtěl seknout,
a tvrdě sekni šilhavý krátkým ostřím na jeho
meč a tím mu vraž hrot dlouze na krk s
příkrokem pravé nohy.

Das ist der text vnd die glos aber eins stucks
aus dem schil haw
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Toto je opět text a komentář kusu ze
šilhavého seku:

Schil zw dem oberñ
haupt hend wildw bedöberñ

Šilhej nahoru na hlavu,
chceš-li rukám ublížit.

|Glosa |Merck das ist ein ander pruch |weñ er
gegen dir stet in dem langen ort |So schil ÿm
mit dem gesicht zw° dem haubt |vnd thůe als
du in dar auff wöllest sla schlachen |vnd
schlach in auß dem schilhaw mit dem ort auff
sein hend ~

Komentář: Věz, že toto je další prolomení.
Když proti tobě stojí v dlouhém hrotu, šilhej
mu obličejem na hlavu a dělej, jako bys mu
na ni chtěl udeřit, a udeř mu ze šilhavého
seku hrotem na jeho ruce.

Hie hebt sich an der text vnd die glos von
dem schaitelhaw
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Zde začíná text a komentář o temenním
seku:

25r

De°m schaitlär
dem antlutz ist gevär
Mit seiner ker
Der prust vast gever
was von ÿm kumpt
Die kron das ab nÿmpt

Temenní sek
je tváři nebezpečný,
jeho obrácením
útoč tvrdě na hruď.
Co z něj přichází,
to koruna odebírá.
32

Schneidt durch die kron
So prichstu sÿ hart schon
Die striche druck
Mit schniten sÿ ab zuck

Řízni skrz korunu,
tak ji tvrdě prolomíš.
Úder tlač,
řezem ji odtáhni.

|Glosa |Merck der schaitlär pricht die hůt die
da haist alber |vnd ist dar zů dem antlütz |vnd
der prust mit seiner ker gar gevardlich Den
treib also |Wenn dw mit dem zů vechten zw°
ÿm kumpst legt er sich denn gegen dir in die
hůt alber |So setz den lincken fuess vor vnd
halt dein swert an deiner rechten achsel Inn der
hůt |vnd spring zw° Im |vnd haw mit der
langen schneid starck von oben nider Im zů
dem kopff |Vor setzt er denn haw das sein ort
|vnd das ain gehultz paide übersich stenn das
selb haist die kron |So beleib hoch mit den
armen |vnd heb mit der lincken hant deinen
swertz knopf vber sich |vnd senck im den ort
vber sein gehültz zw der prust |Vert er denn
auff mit dem swert |vnd stost dir den ort mit
dem gehültz vber sich |So wind dein swert
vnder seiner kron durch mit dem schnit in sein
arm~ |vnd druck |Also ist die kron wider
geprochen |vnd mit dem drucken |So schneid
vast In die arm~ |vnd zeuch dich mit dem
schnit ab

Komentář: Věz, že temenní sek prolamuje
střeh pošetilec a je dále svým obrácením
velmi nebezpečný tváři a hrudi. Proveď ho
takto: Když se s přišermováním k němu
blížíš, stojí-li pak proti tobě ve střehu
pošetilec, dej levou nohu vpřed a drž svůj
meč na pravém rameni v pozici a skoč k
němu a sekni mu dlouhým ostřím tvrdě shora
dolů na hlavu. Kryje-li pak sek tak, že jeho
hrot i příčka míří vzhůru, nazývá se to
koruna. Zůstaň pažemi vysoko a levou rukou
zvedni hlavici svého meče nahoru a skloň mu
hrot přes jeho příčku na hruď. Zvedne-li pak
meč a odrazí ti hrot příčkou vzhůru, naviň mu
svůj meč pod jeho korunou skrz s řezem na
paži a tlač. Takto je koruna prolomena a
tlačením mu řež tvrdě do paží a řezem se
odtáhni.

Das ist der text vnd die glos von den vier
legerñ
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Toto je text a komentář o čtyřech
pozicích10:

Vier leger allain
da von halt vnd fleuch die gemain
Ochs phlueg alber
vom tag seÿ dir nicht vnn mär

Pouze čtyř pozic
se drž a vyhýbej se obecným.
Vůl, pluh, pošetilec,
zhůry nechť ti nejsou neznámé.

|Glosa |Merck die vier leger das sein die vier
hůten da du aus fechten solt |Die erst hůtt ist
|vnd haist der ochs |do schick dich also mit
|Stee mit dem lincken fuess vor vñ halt dein
swert neben deiner rechten seittñ mit dem
gehültz vor dem haubt das dein dawmen vnder
dem swert sey |vnd heng ÿm den ort gegen
dem gesicht Merck |Zw° der lincken seitten
schick dich also in den ochsen |Stee mit dem
rechten fuess vor |vnd halt dein swert neben
deiner lincken seitten mit dem gehultz vor dem
haubt das dein dawmen vnden seÿ |vnd heng
ÿm den ort gegen dem gesicht |Das ist der ochs
zw paiden seitten ~

Komentář: Věz, že čtyři pozice jsou čtyři
střehy, z nichž by se mělo šermovat. První
střeh je a nazývá se vůl. Postav se do něj
takto: Stůj s levou nohou vpředu a drž svůj
meč vedle své pravé strany příčkou před
hlavou tak, že palec je pod mečem a hrot mu
míří proti obličeji. Věz, že na levou stranu se
do vola postav takto: Stůj s pravou nohou
vpředu a svůj meč drž vedle své levé strany
příčkou před hlavou tak, že tvůj palec je dole
a hrot mu míří proti obličeji. To je vůl na obě
strany.
10

Pozice, resp. střehy nelze chápat jen jako postoje,
ale také jako základní útoky z těchto postojů.
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Das ist die ander hůt
|Merck die ander hůtt haist der phlueg |da
schick dich also mit |Stee mit dem lincken
fuess vor |vnd halt dein swert mit gekrautztñ
henden mit dem knopff vnder sich neben
deiner rechten seitten |zů der hüff das die kurtz
schneid oben sey |vnd der ort im stee gegen
dem gesicht ~
Merck |Zů der lincken seitten schick dich also
In den phlueg stee mit dem rechten fuess vor
|vnd halt dein swert neben deiner lincken
seitten mit dem knopff vndersich zů der hüff
das die lang schneid oben sey |vnd Im der ort
ste gegen dem gesicht |Das ist der phlueg von
paiden seitten ~
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Das ist die dritt hůt
|Merck die hůtt haist alber |do schick dich also
mit |Stee mit dem rechten füess vor |vnd halt
dein swert mit gerackten armen für dir mit
dem ort auff der erd das die kurtz schneid oben
gewäntt sey ~
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Das ist die vierd hůt
|Merck die hůtt haist vom tag |Do schick dich
also mit |Stee mit dem lincken fueß vor |vnd
halt dein swert an deiner rechtñ achsel oder
mit auff gerackten armen hoch über dem haubt
|vnd stee also in der hůt ~
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26r

26r

Toto je druhý střeh
Věz, že další střeh se nazývá pluh. Postav se
do něj takto: Stůj s levou nohou vpředu a drž
svůj meč překříženýma rukama s hlavicí dole
vedle své pravé strany na boku tak, že krátké
ostří je nahoře a hrot mu míří do obličeje.
Věz, že na levou stranu se do pluhu postav
takto: Stůj s pravou nohou vpředu a svůj meč
drž vedle své levé strany s hlavicí dole na
boku tak, že dlouhé ostří je nahoře a hrot mu
míří do obličeje. To je pluh na obě strany.

Toto je třetí střeh
Věz, že tento střeh se nazývá pošetilec.
Postav se do něj takto: Stůj s pravou nohou
vpředu a drž svůj meč nataženými pažemi
před sebou s hrotem k zemi tak, že krátké
ostří je obráceno vzhůru.
Toto je čtvrtý střeh
Věz, že tento střeh se nazývá zhůry11. Postav
se do něj takto: Stůj s levou nohou vpředu a
svůj meč drž na pravém rameni nebo s
nataženými pažemi vysoko nad hlavou a takto
stůj ve střehu.
11

Tento střeh bývá všeobecně nazýván "střecha".
Slovo tag má však význam den, denní světlo, v
havířské hantýrce také povrch, resp. to, co je nahoře.
Ve slově "zhůry" je obsažen jak onen ústřední význam
"shora" i ta tradiční střecha, neboť hůra je vrchní část
půdy pod hřebenem střechy.

Das ist der text vnd die glos von den vier
vor setzen
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Toto je text a komentář o čtyřech
vykrytích12 :

26v

Vier sind vor setzen
Die die leger auch sere letzen

Jsou čtyři vykrytí,
která pozice také velmi poškodí.

|Glosa |Merck |du hast vor gehört was da sind
die vier hůtten |So soltu nw auch wissen die
vier vorsetzen die die selbigen vier hütten
prechen |Och gehort kain vor setzen dar zw°
nicht |Wenn es sind vier häw die sÿ prechen
Merck ~ |der erst haw ist der krumphaw der
pricht die hůt die do haist der ochs ~ ~ ~ ~
Merck |Der ander haw das ist der twer haw
der pricht die hůt vom tag Merck |Der dritt
haw das ist der schilär der pricht die hůt die da

Komentář: Dříve jsi slyšel, co jsou čtyři
střehy. Teď bys měl znát také čtyři vykrytí,
která tyto čtyři střehy prolamují. Nenáleží k
nim však žádné vykrytí, jestliže to jsou čtyři
seky, které je prolamují. Věz, že první sek je
křivý sek, který prolamuje střeh zvaný vůl.
Věz, že druhý sek je příčný sek, který
prolamuje střeh zhůry. Věz, že třetí sek je
šilhavý, který prolemuje střeh zvaný pluh.
Věz, že čtvrtý sek je temenní, který prolamuje
34

střeh zvaný pošetilec. A jak bys měl seky
prolamovat čtyři střehy, to najdeš popsáno
vpředu u těchto seků.

haist der phlueg ~ Merck |Der vierd haw das
ist der schaitlär der pricht die hůt die da haist
alber |vnd wie dw die vier hůten mit den hauen
prechen solt das vindestu vorñ in den selbigen
häwen geschriben ~

Das ist der dext vnd die glos das man nicht
vor setzen sol

12

Správné by bylo termín versetzen překládat podle
vzoru ansetzen-nastevení, absetzen-odstavení jako
"představení" (tj. představení zbraně před tělo), leč
tento pojem má v češtině i jiné a častěji používané
významy. Krytí také nechápejte pouze jako statický
kryt. Často se jedná o krytí aktivní, např. pomocí seků.
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Toto je text a komentář o tom, jak by se
nemělo krýt:

Vor versetzen huett dich
Geschicht das auch sere müetzs dich

Střez se krytí.
Děje-li se, velmi tě to taky namáhá.

|Glosa |Merck das ist das du nicht versetzen
solt als die gemainen vechter thuen |wenn die
versetzen |So halden sÿ iren ort in die hoch
oder auff ein seitten |vnd das ist ze versten das
sÿ in der versatzung mit dem ort die vier plöß
nicht wissen zw süchen |Dar vmb werden sie
offt geschlagen |oder wenn dw versetzen wild
|So ver setz mit deinem haw oder mit deinem
stich |vnd suech Indes mit dem ort die nächst
plöß |So mag dich kain maister an seinen
schaden geschlachen

Komentář: Je to, že bys neměl krýt, jak činí
běžní šermíři, kteří, když kryjí, drží svůj hrot
vysoko nebo stranou, a to znamená, že při
krytí neumí hledat hrotem čtyři odkrytí. Proto
bývají často zasaženi. Neboli když chceš krýt,
kryj sekem nebo bodem a vtom hledej hrotem
nejbližší odktrytí. Tak tě žádný mistr nemůže
ku své škodě udeřit.

Das ist der text vnd die glos wenn man dir
vor satzt hat was dw da wider treiben solt
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Toto je text a komentář o tom, co bys měl
dále provádět proti tomu, když tě vykryje:

Ob dir vor setzt ist
vnd wie das dar chömen ist
Hör was ich dir rate
Reiß ab haw schnell mit drate

Jestliže tě vykryje
a jak to dál přichází,
poslyš, co ti radím:
odtrhni sek rychle s krokem.

|Glosa |Merck das ist |wenn dir einer hat
vorsetzt |vnd wil sich vom swert nicht
abtzÿhen |vnd meint er well dich zw° chainen
stucken lassen kümmen |So reiß mit deinem
swert an seiner swertz klingen vber sich auff
als dw |Im oben vom swert wöllest abnemen
|vnd pleib am swert |vnd haw In slecht an der
klingen mit der langen schneid wider ein zů
dem kopff

Komentář: Věz, že když tě vykryl a nechce se
od meče odtáhnout a zamýšlí nenechat tě
přejít do žádných kusů, trhni svým mečem na
čepeli jeho meče vzhůru, jako bys mu chtěl
od meče vrchem odebrat, a zůstaň na meči a
sekni mu znova na čepeli dlouhým ostřím na
hlavu.

Das ist der text vnd die glos von vier an
setzen
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Toto je text a komentář o čtyřech
nastaveních:

27v

Setz an vier enden
pleib dar auf lere wildu enden

Nastavuj na čtyři konce,
nauč se na nich zůstávat, chceš-li ukončit.
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Komentář: Věz, že jsou čtyři nastavení, která
k vážnosti náleží. Měl bys je provádět, když
chceš hned udeřit nebo zranit. Prováděj je
takto: Když se s přišermováním k němu
blížíš, polož se s mečem do střehu vůl nebo
pluh. Chce-li pak na tebe shora seknout nebo
zdola bodnout, tak věz, že když svůj meč
napřáhne a chce udeřit nebo dolů k sobě
přitáhne a chce tě bodnout, jdi vpřed a vraž
mu dlouhý hrot do nejbližšího odkrytí dříve,
než provede sek či bod, a pokus se, zda mu
také můžeš současně udělat nastavení. Když
na tebe seká spodním sekem, vraž mu hrot
dříve, než sekem zdola příjde, a prováděj to
na obě strany. Bude-li se pak nastavení bránit,
zůstaň svým mečem na jeho a pracuj mu hbitě
do nejbližšího odkrytí.

|Glosa |Merck es sein vier ann setzen die
gehörent zw° dem ernst |die soltu treibñ |wenn
dw einen pald slachen wild oder letzen |Die
treib also |wenn du mit dem swert zw° fechten
zw° Im kumpst |So leg dich mit dem swert Inn
die hůt des ochsens |oder des phluegs |wil er
dir denn oben ein hawen oder vnden zw°
stechen |So merck die weil er sein swert auff
hebt |vnd wil slachen|oder vnden zw° Im
zeucht |vnd wil dich stechen |So küm du vor
|vnd scheus Im den langen ort ein zw° der
nagsten plöss |ee wenn er den haw oder den
stich vorpringt |vnd wart ob dw ÿm magst an
gesetzen des geleichen thůe auch |wenn er dir
mit vnderhauen zw° haut |So scheus im den ort
ein |ee wenn er mit dem haw vnden auff kumpt
vnd das treib zw° paiden seitten |Wirt er denn
des an setzen gewar |So pleib mit deinem
swert an dem seinen |vnd arbait ÿm
behendtleich zw° der nagsten plöss ~
Das ist der text vnd die glos von dem
nachraisen
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Toto je text a komentář o následování:

27v

Nachraisen lere
zwifach oder schneid in die were
Zwaÿ eüsserw mÿnne
Der arbait dar nach begÿnne
vnd prüf die gefert
Ob sÿ sind waich oder hert

Následovat se nauč,
zdvojuj nebo řezej do zbraně.
Dva vnější políčky,
pak práce začíná.
A zkoušej, zda útoky
jsou měkké nebo tvrdé.

|Glosa |Merck der nachraisen ist vil |vnd
manigerlaÿ |vnd gehört zw treiben auß häwen
|vnd aus stichen mit grosser fürsichtigkait
gegen den vechtern die da aus freÿem |vnd
langen häwen fechten |vnd sünst von rechter
kunst des swertz nicht wollen halden ~

Komentář: Věz, že následování je mnohé a
různé a náleží je provádět ze sekání a z
bodání s velkou opatrností proti šermířům,
kteří šermují volnými a dlouhými seky a
nechtějí se držet pravého umění meče.

Das nachraisen treib also
|Wenn dw mit dem zw° fechten zw° im
kumpst |So stee mit dem lincken fuess vor in
der hůt vom tag |vnd sich gar eben was er
gegen dir vicht |Hawt er dir oben lanck ein so
wart das er dich mit dem haw nicht erlang
|Vnd merck die weil sein swert mit dem haw
vndersich gee gegñ der erden |So spring zů mit
dem rechtñ füeß |vnd haw Im oben ein zw°
dem kopff |ee wenn er mit dem swert wider
auff kumpt |So ist er geschlagen ~
Das hernach geschriben stuck das haist die
äussere mÿnn
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Následování prováděj takto:
Když se s přišermováním k němu blížíš, stůj s
levou nohou vpředu ve střehu zhůry a bedlivě
sleduj, co proti tobě šermuje. Seká-li na tebe
dlouze shora, tak se snaž, aby na tebe sekem
nedosáhl a věz, že když jeho meč půjde
sekem dolů k zemi, skoč k němu pravou
nohou a sekni mu shora na hlavu dříve, než
mečem opět přijde nahoru. Tak je zasažen.

Poté popsaný kus, který se nazývá vnější
políček
36

Věz, že když odsekává13 a ty mu následuješ
sekem do odkrytí, jde-li pak hned mečem
nahoru a přichází ti zdola na tvůj meč, zůstaň
tvrdě na něm. Zvedá-li pak mečem tvůj meč
pevně vzhůru, skoč levou nohou za jeho
pravou a udeř mu příčným sekem nebo
podobným na pravou stranu jeho hlavy a
ihned mu pracuj znova okolo na jeho levou
stranu se zdvojením nebo jinak s jiným
kusem poté, co ucítíš, zda je na meči měkký
nebo tvrdý.

|Merck |wenn er sich verhaut |vnd dw Im nach
raistest mit dem haw zw° der plöss |vert er
denn pald auff mit dem swert vñ kumpt dir
vnden an dein swert |So pleib starck dar auff
|Hebt er denn mit dem swert dein swert fast
über sich |So spring mit dem lincken fuess
hinder seinen rechten vnd slach |Im mit der
twer oder f sünst zw° dem kopff seiner rechtñ
seitten |vnd arbait pald wider vmb zw° seiner
lincken seitten mit dem duplirñ |oder sünst mit
anderñ stucken |Dar nach als dw emphindest
|ob er waich oder hert am swert ist ~ ~

13

Hie merck ein guet nachraisen am swert aus
vnder häwen
|Merck |wenn du gegen im vichtest aus vnder
hawen oder aus den streichen oder ligst gegen
|Im |In der hůt die da haist alber |Velt er dir
denn mit dem swert auff das dein ee |wenn du
do mit auff kumpst |So pleib also mit dem
swert vnden an dem seinem |vnd heb übersich
|Wint er dir denn am swert den ort ein zw°
dem gesicht oder der prust |So lass in vom
swert nicht ab vnd volg Im dar an nach |vnd
arbait Im mit dem ort zů der nagsten plöß
|Oder slecht er vom swert vmb so volg oder
raiß |In mit dem ort aber nach als vor Merck
|Dw solt aus allen häwen |vñ aus allen hůttñ im
nach raisen als pald dw erkenst |wenn er sich
von dir verhaut oder emplöst mit dem swert
oder wart das du dich mit dem nach raisen
selber nicht emplöst noch verhaust |vnd das
merck zw paiden seitten ~

Hie merck eben den text vnd die glos von
dem fülñ vnd von dem wort das da Inndes
haisset
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tzn. pokračuje sekem směrem od tebe

Zde sleduj dobré následování na meč z
dolního seku
Věz, že když proti němu šermuješ z dolního
seku nebo úderu nebo se proti němu nacházíš
ve střehu, který se nazývá pošetilec, padne-li
ti pak mečem na tvůj dříve, než jím vzhůru
příjdeš, zůstaň takto mečem zdola na jeho a
zvedni vzhůru. Navine-li ti pak na meči hrot
na obličej nebo na hruď, tak mu neopouštěj
meč a následuj14 ho na něm a pracuj mu
hrotem do nejbližšího odkrytí. Nebo udeří-li
od meče okolo, tak ho rovněž následuj14 nebo
mu opět následuj hrotem jako předtím. Věz,
že bys ho měl ze všech seků a ze všech střehů
následovat hned, když zpozoruješ, že od tebe
odsekává nebo se mečem odkrývá čili se
snaž, aby ses následováním sám neodkrýval
ani neodsekával a sleduj to na obě strany.
14

Sloveso nachvolgen má obecný význam, zatímco
nachraisen je útočná technika. Bohužel jsem nenašel
způsob, jak je od sebe elegantně odlišit.
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Zde pozorně sleduj text a komentář o
cítění a o slově, jenž se zde nazývá vtom:

29r

Das fülñ lere
Inndes das wort schneidet sere

Nauč se cítění,
vtom, to slovo tůze řeže.

|Glosa |Merck das fülñ |vnd das wort |Inndes
die gröst |vnd die pëst kunst im swert ist |vnd
wer ein maister des swertz ist oder sein wil
|vnd kan nicht das fülñ |vnd vernÿmpt nicht dar
zw das wort |Inndes |So ist er nicht ein maister
|wenn er ist ein püffel des swertz |Dar vmb
soltu die tzwai ding vor allen sachen gar wol
lernen das dw si recht verstest ~

Komentář: Věz, že cítění a slovo vtom jsou
největším a nejlepším uměním v mečích a
kdo je mistrem meče, nebo jím chce být, a
cítění neumí a k tomu nerozumí slovu vtom,
ten mistrem není, nýbrž je hlupákem meče.
Především o těchto dvou věcech bys měl být
dobře poučen, abys jim správně porozuměl.

37

Hie merck die ler von dem fülñ vnd von
dem wort das da haist Inndes
|Merck |wenn du mit dem zů vechten zw° Im
kumpst |vnd einer dem anderñ an das swert
pindet |So soltu In dem als die swert zw°
sammen klitzñ zw° hant fül |ob er waich oder
hert an gepünden hat |vnd als pald dw das
emphunden hast |So gedenck an das wort
|Inndes |Das ist das dw In dem selbigen
emphinden behendlich solt arbaitten am swert
so ist er geslagen |ee wenn er sein gewar wirt
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Hie soltu mercken
|Das das fülñ |vnd das wort |Inndes ein dinck
ist |vnd ains an das ander nicht gesein mag
|vnd das vernÿm also weñ du Im an sein swert
pindest |So müstu ze hant mit dem wort
|Inndes fülñ |Aber am swert waich oder har
hert ist |vnd wenn dw hast gefült |So müstu
aber Inndes arbaitten nach der waich |vnd nach
der hert am swert |Also sein sÿ paidew nicht
wenn ein dinck |vnd das wort |Inndes das ist
zw° vor aus In allen stucken |vnd das vernÿm
also |Inndes dupliert |Inndes mutirt ~~ |Inndes
wechselt durch |Inndes laufft durch |Inndes
nÿmpt den schnit |Indes ringet mit |Inndes
nÿmpt das swert |Inndes thuet |was dein hertz
begert |Inndes das ist ein scharffes wort |Do
mit alle maister des swertz vorschnÿten
werden |die das wort nicht wissen noch
vernömen |Das ist der schlüssel der kunst ~
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Hier merck den text vnd die glos Aber von
Nachraysen
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Zde sleduj poučku o cítění a o slově, které
se zde nazývá vtom
Věz, že když se s příšermováním k němu
blížíš a jeden druhému na meč vážete, měl
bys při tom, když meče čepelemi vzájemně
křísnou, rukama cítit, zda navázal měkce
nebo tvrdě. A hned, když to zjistil, mysli na
slovo vtom, to je, že bys měl podle tohoto
zjištění hbitě pracovat na meči. Tak je
zasažen dříve, než zpozoruje nebezpečí.
Zde bys měl vědět,
že cítění a slovo vtom jsou jedna věc a bez
sebe navzájem nemohou být. A rozuměj tomu
takto: Když mu vážeš na meč, musíš rukama
se slovem vtom cítit, zda je na meči měkký
nebo tvrdý. A když jsi to ucítil, musíš opět
vtom pracovat podle měkkého nebo tvrdého
na meči. Takto není obojí nic než jedna věc a
slovo vtom je především ve všech kusech. A
rozuměj tomu takto: Vtom zdvojuje, vtom
mění, vtom mění skrz, vtom probíhá skrz,
vtom bere řez, vtom zápasí, vtom bere meč,
vtom koná, po čem tvé srdce touží. Vtom je
ostré slovo, jímž budou říznuti všichni mistři
meče, kteří toto slovo neznají, ani mu
nerozumí. Je to klíč k umění.

Zde opět sleduj text a komentář o
následování:

Nachraisen zwifach
trift man den alten schnit mit mach

Zdvojené následování
trefí člověka, uděláš-li při něm starý řez.

|Glosa |Merck das ist das dw die nachraisen
solt treiben zw° paiden seitten |vnd des schnitz
dar Innen nich ver gessen das vernÿm also
|Wenn er sich vor dir verhawt es sey von der
rechten oder von der lincken seitten |So haw
Im künlich nach zw° der plöss fert er dann auff
|vnd pindt dir vnden an das swert |So merck als
pald ein swert an das ander klitzt |So schneid
Im |Inndes nach dem hals oder val im mit der
langen schneid auff sein arm~ |vnd schneid
vast

Komentář: Je to, že bys měl následování
provádět na obě strany a při tom nezapomínat
na řez. Rozuměj tomu takto: Když před tebou
odsekává, to je z pravé strany nebo z levé
strany, tak mu sekni směle do odkrytí. Jde-li
pak vzhůru a váže ti zdola na meč, tak věz, že
když meče o sebe křísnou, hned mu vtom
řízni po krku nebo mu padni dlouhým ostřím
na paži a pevně řízni.

Hie merck den text vnd die glos von den
vberlauffen
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Zde sleduj text a komentář o nadbíhání:

30r

38

Wer vnden rempt
Vber lauf den der wirt beschempt
wenn es klitzt oben
So sterck das ger ich loben
Dein arbait mache
oder herte druck zwifache

Kdo dolů míří,
tomu nadběhni, bude zasažen.
Když to shora křísne,
tak tvrdě. To rád chválím.
Dělej svou práci
nebo tvrdě tlač zdvojeně.

|Glosa |merck das ist |wenn dw mit dem zů
vechten zw° Im kumpst haut er dir deñ vnden
zw° den vnderñ plössen |das vor setz im nicht
sunder haw Im oben starck ein zw° dem kopff
|Oder haut er dir zw° mit vnder hawen |So
merck ee wenn er mit dem vnderhaw auff
kumpt |So scheüß Im den ort oben lanck ein
zw° dem gesicht |oder der prust |vnd setz ÿm
oben an so mag er dich vnden nicht erlangen
|wenn alle oberñ an setzen prechñ |vnd ledigen
die vnder |vert er denn auff |vnd pindt dir
vnden an dein swert so pleib mit der langen
schneid starck auff dem swert |vnd arbait
behentlich zw der nagsten plöss oder lass in
arbaitten |vnd kum dw |Inndes so trifestu In

Komentář: Je to, když se k němu s
přišermováním blížíš, seká-li ti pak zdola do
dolního odkrytí, nekryj ho, nýbrž mu tvrdě
sekni shora na hlavu. Nebo seká-li na tebe
dolním sekem, tak hleď, abys mu dřív, než
přijde se spodním sekem, vystřelil hrot shora
dlouze na obličej nebo na hruď a shora mu
nastavil. Tak na tebe nemůže zdola
dosáhnout, neboť všechna horní nastavení
prolamují a osvobozují dolní. Jde-li pak
vzhůru a váže ti zdola na meč, zůstaň
dlouhým ostřím tvrdě na meči a pracuj hbitě
do nejbližšího odkrytí nebo ho nechej
pracovat a přijď vtom. Tak ho zasáhneš.

Hier merck das ist der text vnd die glos wie
man stich vnd haw absetzen sol
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Zde sleduj text a komentář o tom, jak by se
měl odstavovat bod a sek:

30v

lere absetzen
häw stich kunstlich letzen
wer auf dich sticht
dein ort trifft vnd seinen pricht
Von paiden seitten
Triff allemal wildu schreitten

Nauč se odstavovat
sek, bod, dovedně zraňovat.
Kdo na tebe bodá,
toho tvůj hrot zasáhne a jeho prolomí.
Zasahuj na obě strany
vždy, když chceš vykročit.

|Glosa |Merck die absetzen die treib also |wenn
dw mit dem zw fechten zw° Im kumpst |stelt er
sich denn gegen dir als er dich wöll stechen
|So setz den lincken fues vor |vnd stee gegen
Im in der hůt des phluegs von deiner rechten
seitten |vnd gib dich plos mit der lincken
seitten |Sticht er dir denn zw° der selbigen
plöss |So wind mit dem swert auff dein lincke
seittñ gegen seinem stich die kurtz schneid an
sein swert |vnd setz da mit ab |vnd schreit do
mit zů mit dem rechten füess |vnd stich Im
|Inndes zw dem gesicht oder zw° der prust ~

Komentář: Věz, že odstavování prováděj
takto: Když se k němu s přišermováním
blížíš, stojí-li pak proti tobě, jako by chtěl
bodat, dej levou nohu vpřed a stůj proti němu
ve střehu pluh ze své pravé strany a odkrývej
se na levé straně. Bodne-li ti pak do tohoto
odkrytí, naviň mečem na svou levou stranu
proti jeho bodu krátké ostří na jeho meč a tím
odstav a při tom vykroč pravou nohou a bodni
mu vtom na obličej nebo na hruď.

Ein anders stuck
|Merck |wenn dw stest von dein° rechten
seitten in dem phlueg |hawt er dir denn ein zů
deiner lincken seitten oben zw° dem kopff |So
var auff mit dem swert |vnd wind da mit auff
dein lincke seittñ gegen seinem haw das
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Další kus
Věz, že když stojíš v pluhu ze své pravé
strany, seká-li ti pak na tvou levou stranu
shora na hlavu, jdi mečem vzhůru a při tom
naviň příčkou na svou levou stranu proti jeho
seku před svou hlavou a při tom vykroč
39

gehultz für dein haubt |vnd schreit do mit zw°
mit dem rechten füess |vnd stich ÿm zw° dem
gesicht oder der prust die stuck treib aus dem
phlueg zw° paiden seitten ~
Das ist der text mit der glos wie man sol
durchwechselñ

pravou nohou a bodni mu na obličej nebo na
hruď. Kus prováděj z pluhu na obě strany.
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Toto je text s komentářem o tom, jak by se
mělo měnit skrz:

31r

Durchwechsel lere
von paiden seitten stich mit sere
wer auf dich pindet
Durchwechsel In schir vindet

Měnit skrz se nauč,
z obou stran bodej rázně.
Kdo na tebe váže,
toho si měnění skrz najde.

|Glosa |Merck der durchwechsel ist vil |vnd
manigerlay |Die soltu treiben gegen den
vechterñ |die do gerñ vorsetzen |vnd die do
hawen |zw dem swert |vnd nicht zw° den
plössen des leibs |Die soltu gar wol lernen
treiben mit fürsichtigkait |das mann dir nicht
an setz |oder sünst ein kum dieweil du
durchwechselst

Komentář: Věz, že měnění skrz15 je mnohé a
rozličné. Mělo by se provádět proti šermířům,
kteří rádi kryjí a kteří sekají na meč a ne do
odkrytí těla. Měl by ses ho naučit provádět s
opatrností, aby ti nenastavil nebo jinak
nepřišel, zatímco měníš skrz.

Die durchwechsel treib Also
|Wenn dw mit dem zw° uechten zw Im kumpst
|So haw im oben starck ein |hawt er denn
wider gegen dir zw° dem swert vnd nicht zů
dem leib |So lass den ort mit dem haw vnden
durch sein swert wischen |ee |wenn er dir an
das swert pindt |vnd stich Im zw° anderñ seittñ
zw der prust |wirt er denn des stichs gewar
|vnd vert mit dem swert dem stich pald nach
mit vor satzung |So wechsel aber durch |vnd
das thue albeg wenn er dir mit vor setzen nach
dem swert vert Oder • |Wenn dw mit dem zü
fechten zw Im kumpst |So setz den lincken
fues vor |vnd halt Im den langen ort gegen dem
gesicht |hawt er dir deñ von oben nider oder
von unden auff zw dem swert |vnd wil dir das
wegck slahen oder starck dar an pinden |So
lass den ort vndersich sencken |vnd stich Im
zw° der anderñ seitten das treib gegen allen
häwen |do mit man dir zů dem swert hawt
Das merck eben
|Wie dw solt durch wechselñ das man dir die
weil icht an setz die weil dw durch wechselst
|vnd das vernÿm also wenn er dir vor setzt |vnd
lest den ort neben dir beseit aus gen |So

15

Nabízí se i jiné možnosti překladu (např.
přemenění), ale protože se jedná o měnění směru útoku
z jedné strany na druhou skrz svislou osu soupeře,
zvolil jsem raději tvar "měnit skrz", kde "skrz" nemá
ani tak roli předpony, ale má spíše význam onoho
pohybu skrz osu.
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Měnění skrz prováděj takto:
Když se k němu s přišermováním blížíš, sekni
na něj tvrdě shora. Seká-li pak proti tobě na
meč a ne na tělo, nechej hrot v seku proletět
spodem skrz jeho meč dříve, než ti na meč
naváže, a bodni mu na druhou stranu na hruď.
Postřehne-li pak nebezpečí bodu a mečem se
brání bodu hned poté krytím, změň opět skrz
a to dělej vždy, když se ti jde vykrytím na
meč. Nebo když se k němu s přišermováním
blížíš, dej levou nohu vpřed a drž mu dlouhý
hrot proti obličeji. Seká-li ti pak shora dolů
nebo zdola nahoru na meč a chce ti ho odrazit
nebo na něj tvrdě navázat, tak nechej hrot
klesnout dolů a bodni mu na druhou stranu.
To prováděj proti všem sekům, které ti soupeř
seká na meč.

Důkladně sleduj,
jak bys měl měnit skrz, aby ti soupeř
nenastavil, zatímco měníš skrz. A rozuměj
tomu takto: Když ti kryje a hrot nechává jít
stranou vedle tebe, změň smělě skrz a bodni
40

wechsel kündlich durch |vnd stich ÿm zw° der
anderñ seitten |Oder pleibt er dir mit dem ort
vor dem gesicht oder sunst gegen anderñ
plössen |So wechsel nicht durch beleib am
swert |vnd arbait do mit zů der nagsten plöss
So mag er dir nicht nach geraisen noch
ansetzen
Hie merck den text vnd die glos von den
zucken am swert

mu na druhou stranu. Nebo zůstává-li ti
hrotem před obličejem nebo proti jinému
odkrytí, skrz neměň, zůstaň na meči a pracuj
jím do nejbližšího odkrytí. Tak ti nemůže
následovat ani nastavit.
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Zde sleduj text a komentář o odtrhávání16
na meči:

32r

Trit nahent in pünden
das zucken gibt gůte fünde
Zuck trift er zuck mer
Arbait erfinde Das thuet ÿm wer
Zuck allen treffen
den maisterñ wiltu sÿ effen

Při navázání vykroč blíž,
odtrhávání dává dobrou možnost.
Odtrhni, zasáhne-li, odtrhni víc.
Práci vymysli, to nutí jej se bránit.
Odtrhávej při každém doteku17,
chceš-li mistry oklamat.

|Glosa |merck das zucken gehört zů treibñ
gegen den maisterñ die do starck an das swert
pinden |vnd am pant des swertz beleiben still
sten |vnd wöllen warten ob man sich für In ab
wolt hawen oder vom swert ab tzÿehen |Das sÿ
denn möchten nachgeraisen zů der plöss |Wiltu
die selbigen maister ëffen oder tewschen |So
treib die zucken gegen Im also |haw ÿm von
der rechten seitten oben starck ein zw dem
kopff |vert er denn mit dem swert starck für
mit dem haw |vnd wil vor setzen oder haut dir
zw° dem swert |So zuck dein swert an dich |ee
|wenn er dir an pint |vnd stich Im zw° der
anderñ seittñ |vnd das dw gegen allen treffen
|vnd an pinden des swertz ~

Komentář: Věz, že odtrhávání přísluší
provádět proti mistrům, kteří tvrdě váží na
meč a zůstávají ve vazbě a chtějí čekat, zda
člověk před nimi chce odseknout nebo od
meče odtáhnout, aby pak mohli následovat do
odkrytí. Chceš-li takového mistra oklamat
nebo ošálit, odtrhávání proti němu prováděj
takto: Sekni mu tvrdě z pravé strany shora na
hlavu. Jde-li pak mečem tvrdě vpřed se sekem
a chce krýt nebo ti seknout do meče, trhni
svým mečem k sobě dřív, než ti naváže, a
bodni mu na druhou stranu. A dělej to proti
všem dotekům a navázáním meče.
16

zvolil jsem názornější termín "odtrhávání", ač v
originále není abzucken nýbrž pouze zucken (trhání)
17
vzájemném doteku čepelí

Merck ein ander zucken
|Wenn er dir an dein swert gepunden hat |Stet
er denn gegen dir am pannt |vnd wart ob dw
dich vom swert wöllest ab ziehen |So thue als
wollest zuchken |vnd pleib am swert |vnd zuck
dein swert pis zw halber klingen an dich |vnd
stich Im pald am swert wider ein zw dem
gesicht |oder der prust triffstu In denn nicht
recht mit dem stich |So arbait mit dem duplirñ
|oder sunst mit anderñ stucken |was dir |das
pëst ist ~
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Hie merck den text vnd die glos von den
durchlauffen vnd von den ringen Im swert
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32r

32r

Sleduj další odtrhávání
Když ti navázal na tvůj meč, stojí-li pak proti
tobě ve vazbě a čeká, zda se chceš od meče
odtáhnout, tak dělej, jako bys chtěl od meče
odtrhnout, a zůstaň na meči a trhni svým
mečem až do poloviny čepele k sobě a ihned
mu na meči bodni na obličej nebo na hruď.
Nezasáhneš-li jej správně bodem, pracuj se
zdvojením nebo jiným kusem, který je pro
tebe nejlepší.
Zde sleduj text a komentář o probíhání
skrz a zápase v mečích:

32v

Durchlauf lass hangen
Mit dem knopf greif wiltu rangen

Proběhni skrz, nechej viset,
uchop hlavicí, chceš-li zápasit.
41

wer gegen dir sterck
durchlaüf do mit merck

Kdo proti tobě tvrdě,
tomu hleď proběhnout.

|Glosa |merck die durchlauffen |vnd die ringñ
sind zwaierlaÿ Im swert |wenn die
durchlauffen das sind die leibt ringen |So sind
denn dar nach die arm~ ringen |vnd die
gehörent zw° treiben gegen den vechterñ |die
do gerñ ein lauffent ~

Komentář: Věz, že probíhání skrz18 a zápas
jsou v mečích dvojí. Jestliže probíhání skrz je
zápas na tělo, tak dále je zápas na paže. A
přísluší se je provádět proti šermířům, kteří
rádi nabíhají.
18

Obdobný případ jako "měnění skrz". Slovo "skrz"
zde má opět význam průniku přes určinou linii,
"probíhání" jsem zvolil pro jeho lepší gramatickou
použitelnost než by tomu bylo u prostého "běhání".

Die durchlauffen die treib des ersten also
|Merck |wenn er dir ein laufft |vnd vert hoch
auff mit den armen |vnd wil dich oben mit
sterck vber dringen |So var auch auff mit den
armen |vnd halt dein swert mit der lincken hant
peÿ dem knopff über deinem haubt |vnd lass
die klingen vber deinen ruck hinden nider
hangen |vnd lauff mit dem haubt durch die
arm~ gegen sein° rechtñ seitten |vnd spring mit
dem rechtñ fuess hinder sein rechtñ |vnd mit
dem sprung so var Im mit dem rechtñ arm~
gegen seiner lincken seitten vorñ wol vmb den
leip |vnd vass In also auff dein rechte hüff |vnd
würff In für dich hinden auff sein kopff ~
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Aber ein leib ringen
|Merck |wenn er dir ein lauff mit auff
gerackten armen |vnd thue im wider |So lauff
Im durch mit dem haubt zw° seiner rechten
seitten |vnd lass dein swert hinden vber den
ruck hangen als vor geschribñ stet |vnd schreit
mit dem rechten fuess vorñ für seinen rechten
|vnd var Im mit dem rechtñ arm~ vnder seinem
rechtñ arm~ durch hinden vmb den leip |vnd
vaß In auff dein rechte hüff |vnd würff In
hinder dich die zwaÿ ringen treib zw° paiden
seitten ~
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Aber ein leib ringen
|Merck |wenn er dir ein lauff zů deiner rechten
seitten |vnd ist hoch mit den armen |und thü
auch |So halt dein swert In der rechten hant mit
dem knopff gegen perg |vnd stos mit dem
gehültz sein arm~ |vnd sein swert von dir |vnd
spring mit dem dencken fuess vorñ fur sein
paide füess |vnd var Im mit dem lincken arm~
wol hinden vmb den leip |vnd vaß In auff dein
lincke hüff |vnd würff In fur dich ~
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32v

32v
33r

33r

Probíhání skrz prováděj nejprve takto:
Věz, že když na tebe nabíhá a jde pažemi
vzhůru a chce se na tebe shora navalit silou,
tak jdi také pažemi vzhůru a drž svůj meč
levou rukou za hlavici nad svou hlavou a
čepel nechej viset dozadu dolů zpřes svá záda
a hlavou proběhni skrz paže proti jeho pravé
straně a pravou nohou skoč za jeho pravou a
ve skoku mu jdi pravou rukou proti jeho levé
straně zepředu dobře okolo těla a takto jej
uchop na svém pravém boku a poval ho před
sebe naznak na hlavu.

Opět zápas na tělo
Věz, že když na tebe nabíhá s napjatými
pažemi a ty mu čelíš, proběhni mu hlavou
skrz na jeho pravou stranu a nechej svůj meč
viset dozadu zpřes svá záda, jak stojí uvedeno
výše, a vykroč pravou nohou kupředu před
jeho pravou a projdi mu pravou paží pod jeho
pravou paží zezadu okolo těla a uchop jej na
svém pravém boku a poval ho za tebe. Dvojí
zápas prováděj na obě strany.

Opět zápas na tělo
Věz, že když ti nabíhá na pravou stranu a je
pažemi nahoře a ty také děláš, tak drž svůj
meč v pravé ruce hlavicí vzhůru a příčkou
odraž jeho paže a jeho meč od sebe a levou
nohou skoč kupředu před obě jeho nohy a jdi
mu levou paží dobře zezadu okolo těla a
uchop jej na svém levém boku a poval ho
před sebe.

42

Aber ein leib ringen
|Merck |wenn er dir ein laufft vnd ist hoch mit
den armen |vnd thü ÿm auch |So halt dein
swert in der rechten hant vnd stos |Im do mit
sein arm~ von dir vnd spring mit dem lincken
fuess hinder seinen rechtñ |vnd var ÿm mit
dem lincken arm~ vnden durch für seiner prust
yn sein lincke seitten |vnd vaß in auff dein
lincke hüff |vñ wurff In hinder dich |Die zwaÿ
ringen treib auch zw° paiden seitten ~
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Hier merck nw die arm~ ringen Im swert
|Merck wenn er dir ein laufft Im swert |vnd
helt sein hentt nider |So verker dein lincke hant
|vnd begreiff do mit sein rechte Innwendig
zwischen seinen paiden henden vnd ruck in do
mit auff dein lincke seitten |vnd mit der
rechten slach in mit dem swert vber den kopff
|Oder |wiltu In nicht slachen |So spring mit
dem rechten fuess hinder seinen dencken |vnd
var Im mit dem rechtñ arm~ vorñ vor oder
hinden vmb den hals |vnd wurff In also vber
dein rechts knÿe ~
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Aber ein arm~ ringen
|Merck |wenn er dir ein laufft Im swert |vñ ist
nÿder mit den henden |So lass dein lincke hant
varn vom swert |vnd mit der rechtñ var Im mit
dem knopff aussen vber sein rechte hant |vnd
druck do mit nÿder |vnd begreiff ÿm mit der
lincken hant peÿ seinen rechten elpogen |vnd
spring mit dem denckñ fuess fur sein rechten
|vnd stos in also dar vber ~

108

Aber ein arm~ ringen
|Merck |wenn er dir ein laufft im swert |So lass
dein swert vallen |vnd ver ker dein rechte hant
|vnd begreiff do mit sein rechte auswendige
|vnd mit der lincken vaß In peÿ dem rechtñ
elpogen |vnd spring mit dem lincken fuess fur
sein rechten |vnd stos mit der rechten hant
seinen rechtñ arm~ über deinen lincken |vnd
heb In do mit vbersich |Also magstu Im den
arm~ prechen |oder für dich vber das linck pain
werffen ob dw wild
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Hie merck ein swert nemen
|Merck wenn man dir ein lauf Im swert |So
verker dein lincke hant |vnd var do mit vber
sein rechten arm~ |vnd begreiff do mit sein
swert zwischen seinen paiden hendñ peÿ der
hanthab |vnd ruck do mit auff dein lincke
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33r

33r
33v

33v

33v

34r

Opět zápas na tělo
Věz, že když na tebe nabíhá a je pažemi
nahoře a taky mu děláš, tak drž svůj meč v
pravé ruce a odraž jím jeho paže od sebe a
levou nohou skoč za jeho pravou a projdi mu
levou paží zdola před jeho hrudí na jeho
levou stranu a uchop jej na svůj levý bok a
poval ho za sebe. Dvojí zápas prováděj na
obě strany.
Zde nyní sleduj zápas na paže v mečích
Věz, že když na tebe v mečích nabíhá a drží
své ruce nízko, obrať svou levou ruku a
uchop s ní jeho pravou zevnitř mezi oběma
jeho rukama a trhni s ní na svou levou stranu
a pravou ho udeř mečem přes hlavu. Nebo
nechceš-li ho udeřit, skoč pravou nohou za
jeho levou a pravou paží mu jdi zepředu nebo
zezadu okolo krku a takto ho poval přes své
pravé koleno.

Opět zápas na paže
Věz, že když na tebe nabíhá s mečem a je
rukama nízko, tak svou levou rukou pusť meč
a pravou mu jdi hlavicí zvnějšku přes jeho
pravou ruku a tlač ji dolů a levou rukou ho
uchop za jeho pravý loket a levou nohou skoč
před jeho pravou a takto ho přes ní strč.

Opět zápas na paže
Věz, že když na tebe nabíhá s mečem, nechej
svůj meč klesnout a obrať svou pravou ruku a
chyť s ní zvnějšku jeho pravou a levou ho
uchop za pravý loket a levou nohou skoč před
jeho pravou a pravou rukou naraž jeho pravou
paži přes svou levou a zvedni ji vzhůru. Takto
mu můžeš lámat paži nebo jej povalit přes
levou nohu před sebe, pokud chceš.

Zde sleduj sebrání meče
Věz, že když na tebe nabíhá s mečem, tak
obrať svou levou ruku a jdi mu s ní přes jeho
pravou paži a uchop jeho meč za jílec mezi
oběma jeho rukama a trhni jím na svou levou
stranu. Tak mu vezmeš meč.
43

seitten |So nÿmpstu Im sein swert
Aber ein swert nemen
|Merck |wenn er dir vorsetzt |oder sünst an
dein swert pint |So begreiff mit der lincken
hant paide swert mitten in den klingen |vnd
halt sÿ paide vest zw° sãmen |vnd var mit der
rechten hant vnden durch mit dem knopf vorñ
vber sein pede hendt |vnd ruck do mit vbersich
auff dein rechte seitten so peleiben dir paide
swert ~
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Hie merck den text vnd die glos von
abschneÿden
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34r

Opět sebrání meče
Věz, že když ti kryje nebo jinak váže na tvůj
meč, levou rukou uchop oba meče v polovině
na čepelích a drž oba pevně na sobě a projdi
pravou rukou s hlavicí spodem skrz kupředu
přes obě jeho ruce a trhni jimi vzhůru na svou
pravou stranu. Tak ti zůstanou oba meče.

Zde sleduj text a komentář o odřezávání:

34r
34v

Schneid ab die herten
von vnden In paiden gefertten

Tvrdé odřezávej
zdola do obou útoků.

|Glosa merck |das ist was dw solt treibñ |wenn
man dir starck oben auff dein swert pintt oder
dar auff velt |vnd das vernÿm also |Wenn du zů
vichtest aus den vnder häwen |oder aus den
streichen oder ligst gegen Im In der hůt alber
|Velt er dir denn mit dem swert auff das dein
ee wenn du do mit auff kumpst |So pleib vnden
an dem swert |vnd heb mit der kurtzen schneid
vast vber sich |Druckt er denn dein swert vast
nÿder |So streich vnden mit deinem swert mit
an seiner swertz klingen hinder sich ab von
seinem swert |vnd haw In zw° der anderñ
seitten an seinem swert pald wider oben ein
zw° dem maul ~

Komentář: Je to, co bys měl provádět, když ti
shora tvrdě váže na meč nebo na něj padá. A
rozuměj tomu takto: Když přišermováváš z
dolních seků nebo úderů nebo se proti němu
nacházíš ve střehu pošetilec, padne-li ti pak
mečem na tvůj dříve, než jím příjdeš nahoru,
zůstaň zdola na meči a zvedni jej krátkým
ostřím pevně vzhůru. Tlačí-li pak tvůj meč
pevně dolů, svým mečem škrtni spodem po
čepeli jeho meče vzad od jeho meče a ihned
mu sekni na druhou stranu na jeho meči shora
na hubu.

Aber ein anders
|Wenn du zw° vichtest mit vnder häwen oder
ligst in der hůt alber |Velt er denn mit dem
swert auff das dein nahent pey dem gehültz ee
|wenn du do mit auff chumpst das sein ort zw°
deiner rechten seitten auß get |So var
behendlich auff mit dem knopff vber sein
swert vnd schlag in mit der langen schneid zw°
dem kopf |Oder pint er dir auff das swert das
sein ort zů deiner lincken seitten |So var mit
dem knopf vber sein swert |vnd slach In mit
der kurtzen schneid zw° dem haupt das haist
das schnappen ~
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Opět další
Když přišermováváš dolními seky nebo jsi v
pozici pošetilec, padne-li ti mečem na tvůj
blízko příčky dříve, než jej zvedneš, takže
jeho hrot míří na tvou pravou stranu, tak
vyraž hbitě hlavicí přes jeho meč a udeř mu
dlouhým ostřím na hlavu. Nebo váže-li ti na
meč tak, že jeho hrot míří na tvou levou
stranu, jdi hlavicí přes jeho meč a udeř mu na
hlavu krátkým ostřím. Toto se nazývá
vymrštění19.
19

Asi správnější by bylo "zapadnutí" (jako západka),
leč toto slovo má více významů. Také "chňapnutí" a
podobná slova nejsou to pravé. Názorné by bylo
"zaháknutí", což zase neodpovídá originálu. U jiných
autorů nalezneme pro tuto techniku výraz schnellen
(vymrštění), který z nouze přebírám.
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Hie merck den text vnd die glos von den
vier schnÿten
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34v

Zde sleduj text a komentář o čtyřech
řezech:

35r

Řezy jsou čtyři:
dva zdola, dva shora.
Komentář: Sleduj čtyři řezy. Věz nejprve, že
dva horní řezy přísluší provádět proti
šermířům, kteří z vykrytí nebo z vazby meče
rádi obsekávají20 příčným sekem nebo jinak
na druhou stranu. Prolamuj to takto: Když ti
na meč váže na tvou levou stranu a při tom
hned obsekne20 s levou nohou na své pravé
straně, padni mu dlouhým ostřím shora přes
obě paže a tlač řezem od sebe. To bys měl
provádět na obě strany vždy, když z vykrytí
obsekává nebo seká od meče. Věz, že dva
dolní řezy náleží provádět proti šermířům,
kteří rádi nabíhají s nataženými pažemi.
Prováděj to takto: Když ti váže na meč a
vyráží pažemi do výše a nabíhá-li ti na tvou
levou stranu, otoč svůj meč tak, že palec jde
dolů, a padni mu dlouhým ostřím pod hlavicí
na paže a tlač řezem vzhůru. Nebo nabíhá-li ti
s napjatými pažemi na tvou pravou stranu,
otoč svůj meč tak, že tvůj palec jde dolů, a
padni mu krátkým ostřím pod hlavicí na paže
a tlač řezem vzhůru. To jsou čtyři řezy.

Vier sind der schnit
Zwen vnden zwen oben mit
|Glosa |Merck die vier schnit wiß des erstñ die
zwen öberñ die gehorent zw° treiben gegen
den vechterñ die auss der versatzung |oder aus
dem pant des swertz gerñ vmb slachen mit der
twer |oder sünst zw° der anderñ seitten |Das
prich also |wenn er dir an dein swert pint zw
deiner lincken seitten |vnd slecht do mit pald
wider vmb mit dem lincken fuess auf sein
rechte seitten |So val im mit der langen
schneid oben vber paide arm~ |vnd druck mit
dem schnit von dir |Das soltu treiben zů paiden
seitten albeg |wenn er aus der vorsatzung
vmbschlecht |oder haut vom swert Merck |Das
die zwen vnderñ schnit gehörent zw° treiben
gegen den vechterñ die do geren ein lauffen
mit aus geräckten armen die treib also |wenn er
dir an dein swert pint |vnd vert hoch auff mit
den armen |vnd laufft dir ein zw° deiner
lincken seitten |So verwent dein swert |das
dein daum vnden küm |vnd val im mit der
langen schneid vnder dem knopf in sein arm~
|vnd druck mit dem schnit vbersich Oder
|laufft er dir ein mit aus gerackten armen |zw°
deiner rechten seitten |So verwendt dein swert
das dein dawm vnden küm |vnd val ÿm mit der
kurtzen schneid vnder seinem knopf in die
arm~ |vnd druck mit dem schnit vbersich |Das
sind die vier schnÿt ~
Hie merck den text vnd die glos von der
verwandlung der schnit

20

V originále je doslova vmbslachen, tedy "obudeřit",
což však není zrovna šikovné slovo. Proto volím
"obseknout", byť "sek" a "úder" nemusí být v jemném
předivu staré terminologie zrovna synonyma.
115
35r

Zde sleduj text a komentář o změnění
řezu:

35v

Dein schnidt wende
zw flechen druck dÿe hende

Svůj řez otoč,
naplocho tlač ruce.

|Glosa |Merck das ist wie du aus den vnderñ
tzwaÿen schnÿten solt treyben die zwen oberñ
|Das vernÿm also |Wenn er dir ein laufft zů
deiner lincken seitten mit auff gerackten armen
|So verwendt dein swert |vnd val ÿm mit der
langen schneid vnder seinen knopf in die arm~
|vnd druck vast vbersich |vnd schreit da mit
auff sein rechte seiten |vnd windt den knopf
vnden durch |vnd kum mit dem swert nicht
von seinen armen |vnd went das swert aus dem
vnderñ schnit In den oberñ mit der langen
schneid vber sein arm~ druck mit dem schnyt

Komentář: Věz, že to je, jak bys měl provádět
ze dvou dolních řezů dva horní. Rozuměj
tomu takto: Když ti nabíhá na tvou levou
stranu s napřaženými pažemi, tak obtoč svůj
meč a padni mu dlouhým ostřím pod jeho
hlavicí na paže a tlač pevně vzhůru. A při tom
vykroč na jeho pravou stranu a naviň hlavicí
spodem skrz a neodcházej mečem z jeho paží
a naviň mu meč z dolního řezu do horního
dlouhým ostřím přes jeho paže. Nebo nabíháli ti s napřaženými pažemi na tvou pravou
stranu, otoč svůj meč krátkým ostřím pod
45

jeho hlavicí na jeho paže a tlač pevně vzhůru
a při tom vykroč na jeho levou stranu a
nechej hlavici projít spodem skrz a otoč meč
dlouhým ostřím shora přes jeho paže a tlač
řezem od sebe.

vber sich Oder |laufft er dir ein mit auff
gerackten armen zw° dein° rechten seitten So
verwendt dein swert das dein dawm vnden
kum v |So wend im dein swert mit der kurtzen
schneid vnder dem knopf in sein arm~ |vnd
druck vast vbersich |vnd schreit do mit auff
sein lincke seitten |vnd lass den knopf mit
vnden durch gen |vnd wendt dein swert mit der
langen schneid oben vber sein arm~ |vnd druck
mit dem schnÿt von dir ~
Hie merck den text vnd die glos von den
zwaien vnder hengen

21

Podtržené pasáže v originálním textu jsou chyby,
které v překladu vypouštím.
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Zde sleduj text a komentář o dvou
spodních viseních:

36r

Zwaÿ hengen werden
Aus einer hant von der erden
In allem gefert
Haw stich leger waich oder hert

Dvě visení vznikají
z jedné ruky od země.
Ve všech útocích
sek, bod, pozice, měkce nebo tvrdě.

|Glosa |Merck die tzweÿ hengen |von der erden
das ist der phlueg zw paiden seitten |vnd wenn
dw dar aus vechten wild oder vichtest |So soltu
dar Inn auch haben das fülñ In hawen |vnd Inn
stichen |vnd in allen an pinden des swertz ob er
dar Inn waich oder hert ist |Auch soltu dar aus
treibñ vier winden |vnd aus einem yedem
winden besunder ein haw ein stich |vnd ein
schnit |vnd sünst auch alle gefert treiben als
aus den zwaÿen öberñ hengen ~

Komentář: Věz, že dvě visení od země, to je
pluh na obě strany. A když z něj chceš
šermovat nebo šermuješ, měl bys také při
sekání či bodání a při všech navázáních meče
cítit, zda při nich měkký nebo tvrdý. Měl bys
z nich rovněž provádět čtyři navinutí a z
každého navinutí zejména sek, bod a řez a
také jinak provádět všechny útoky jako ze
dvou horních visení.

Hie merck den text vnd die glos von dem
sprechfenster
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Zde sleduj text a komentář o okénku22:

36r
36v

Sprechfenster mache
Stant freÿleich besich seine sache
Schlach in das er schnabe
Wer sich fur dir zeuchet abe
Ich sag dir fur war
Sich schützet kain man ane var
Hastu ver nomen
zw schlag mag er klein chumen

Okénko udělej,
stůj volně, sleduj jeho věc.
Udeř tak, že upadne, toho,
kdo se před tebou odtahuje.
Říkám ti upřímně,
nikdo se nebrání bez nebezpečí,
víš-li,
že k úderu může málo přijít.

|Glosa |merck dw hast vor gehört |wie dw dich
vor dem mann mit dem swert solt schicken In
die vier hůtten dar aus dw vechten solt |So
soltu auch nw wissen das sprechfenster das ist
auch ein hůt dar Inn dw wol sicher sten magst
|vnd die hůt das ist der lang ort der ist die
edelst |vnd die pëst |wer am swert wer do recht
dar aus vechten kan der twingt do mit den
mann |das er sich an seinen danck schlahen
müess lassen |vnd mag vor dem ort wider vor

Komentář: Dříve jsi slyšel, jak by ses měl
před soupeře stavět s mečem do čtyř střehů, z
nichž bys měl šermovat. Nyní bys měl znát
také okénko, což je také střeh, v němž můžeš
velmi jistě stát, a tento střeh je dlouhý hrot,
jenž je nejušlechtilejší a nejlepší obranou na
meči. Kdo z něj správně šermovat umí, ten
jím soupeře nutí, aby se musel nechat chtě
nechtě zasáhnout a nemohl před hrotem
přicházet ani k úderům ani k bodům.
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zw° slegen noch zw° stichen kömen

22

Sprechfenster je okénko ve dveřích či vratech
sloužící k mluvení s příchozím. Dnes se tento výraz
používá pro otvor ve skle bankovní přepážky či
pokladny.

Inn Das sprechfenster schick dich also
|Wenn du mit dem zů vechten zw ÿm gest mit
welichem haw du denn an ÿn kumpst es seÿ
vnder oder ein ober haw |So lass ÿm den ort
albeg lanck mit dem haw ein schiessen zw
dem gesicht oder der prust |Do mit twingstu In
das er dir vor setzen mues oder an das swert
pinden |vnd wenn er also an gepunden hat so
pleib im starck mit der langen schneid auff
dem swert |vnd stee freyleich vnd besich sein
sach was er für pas gegen dir vechten well
zeucht er sich zw ruck ab vom swert |So volg
ÿm nach mit dem ort zw der plöss |Oder slecht
er vom swert vmb dir zw der anderñ seittñ |So
pint seinem haw nach Im starck oben ein zů
dem kopf oder wil er sich vom swert nicht
abzÿehen noch vmb slahen |So arbait mit dem
duplirñ |oder sünst mit anderñ stucken
|Darnach als dw emphindest swech |vnd sterck
ÿm swert
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Inn das sprechfenster schick dich also ~
Das Ist ein ander Stant |vnd haist auch das
sprechfenster Merck wenn dw mit dem zw
fechten schir zw ÿm kömen pist |So setz den
lincken fues vor vnd halt Im den ort lanck aus
den armen gegen dem gesicht oder der prust ee
wenn dw Im an das swert pindest |vnd ste
freÿlich |vnd besich was er gegen dir vechten
wil |haut er dir denn oben lanck ein zw dem
kopf |So var auf |vnd windt mit dem swert
gegen seinem haw In den ochsen |vnd stich ÿm
zů dem gesicht |Oder haut er dir zw dem swert
vnd nicht zw dem leib so wechsel durch |vnd
stich Im zů der anderñ seittñ lauft er ein |vnd
ist hoch mit den armen so treib den vnderñ
schnit oder lauff ÿm durch mit ringen |Ist er
nÿder mit den armen so wart der arm~ ringen
|Also magstu allew stuck aus dem langen ort
treibñ
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Hye merck den text vnd die glos der aus
richtung der vier hengen vnd der acht
winden Im swert da von die zedel helt
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Wer wol furet vnd recht pricht
vnd endlich gar bericht
Vnd prich besunder

36v

36v
37r

37r
37v

Do okénka se postav takto:
Když s přišermováním k němu jdeš,
kterýmkoliv sekem pak na něj přijdeš, ať
dolním či horním sekem, vždy mu nechej při
seku vystřelit hrot dlouze na obličej nebo na
hruď. Tím jej nutíš, že se ti musí krýt nebo
navázat na meč. A když takto navázal, zůstaň
mu tvrdě dlouhým ostřím na meči a stůj volně
a sleduj, co chce dál proti tobě šermovat.
Odtáhne-li se zpátky od meče, následuj mu
hrotem do odkrytí, nebo obsekne-li od meče
na druhou stranu, navaž mu jeho sek tvrdě
shora na hlavu. Nebo nechce-li se od meče
odtáhnout ani obseknout, pracuj se zdvojením
nebo jinak s dalšími kusy podle toho, zda ho
cítíš meči měkce nebo tvrdě.

Do okénka se postav takto:
To je další postoj a taky se jmenuje okénko.
Když se s přišermováním k němu rychle
blížíš, dej levou nohu vpřed a drž mu hrot z
paží dlouze proti obličeji nebo proti hrudi
dříve, než mu na meč navážeš, a stůj volně a
sleduj, co chce proti tobě šermovat. Seká-li ti
pak shora dlouze na hlavu, jdi vzhůru a naviň
mečem proti jeho seku ve volovi a bodni mu
na obličej. Nebo seká-li ti na meč a ne na tělo,
změň skrz a bodni mu na druhou stranu.
Nabíhá-li a je pažemi vysoko, proveď dolní
řez nebo mu proběhni skrz se zápasem. Je-li
pažemi dole, pokus se o zápas na paže. Takto
můžeš provádět všechny kusy z dlouhého
hrotu.

Zde sleduj text a komentář o provedení
čtyř visení a osmi navinutí v mečích podle
pravidel:
Kdo dobře vede a správně prolamuje
a je konečně zcela obeznámen
a prolamuje zejména
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Iglichs in dreÿ wunder
wer recht wol henget
vnd windñ do mit pringet
vnd winden acht
Mit rechtñ wegen betracht
Vnd zw ir eine
Der winden selb dritt ich meine
So sind ir zwaintzigk
vnd vier zell si entzigk
von paiden seittñ
Acht winden lere mit schreitten
vnd pruf die gefert
Nicht mer nür waich oder hert

stejnými třemi útoky23.
Kdo správně dobře zavěšuje
a tím navíjí,
a z osmi navinutí
správným způsobem zvažuje.
A ke každému jednomu
navinutí stejné tři zamýšlím,
tak je jich dvacet
a čtyři, počítány jednotlivě.
Z obou stran
se nauč osm navinutí s kroky
a útoky nezkoumej
více, než jen měkký a tvrdý.

|Glosa |Merck das ist ein ler vnd ein
dermanung der hengen vnd der winden Im
swert dor In soltu gar wol geübet |vnd bericht
sein |das dw behendlich kündest füren |vnd die
prüch gegen eines anderñ vechters stucken
recht dar dar aus gegen ÿm kündest treiben
|Wenn der hengen sein vier der ochs oben von
paiden seitten |Das sind die oberñ zwaÿ
hengen |vnd der phlueg vnden von paiden
seittñ |Das sind die vnderñ zwaÿ hengen |Aus
den vier hengen soltu pringen acht winden |aus
dem ochsen vier |vnd aus dem phlueg vier |vnd
die selbigen acht winden soltu fürpas also
betrachten |vnd recht wegen das thue aus
ÿedem winden besunder solt treiben die dreÿ
bunder das ist ein haw ein stich |vnd ein schnÿt

Komentář: Věz, že toto je poučka a úvaha o
visení a navíjení v mečích. V tom bys měl být
velmi dobře vycvičen a informován, aby sis
hbitě co nejsměleji vedl a uměl z nich směle
provádět prolamování proti kusům ostatních
šermířů. Pročež visení jsou čtyři: vůl shora na
obě strany - to jsou dvě horní visení, a pluh
zdola na obě strany - to jsou dvě dolní visení.
Z těchto čtyř visení bys měl dostat osm
navinutí: čtyři z vola a čtyři z pluhu, a těchto
osm navinutí by měl mít dále na zřeteli a
správně vážit, co je z každého navinutí
vhodné učinit. Měl bys provádět tři útoky: to
je sek, bod a řez.

Hie merck eben wie du aus den oberñ
zwaien hengen das ist aus dem ochsen von
der rechten seitten vñd von der linken
seitten solt treiben vier winden
|Dye ersten tzwaÿ winden aus dem ochsen
allain von der rechten seitten die treib also
|Weñ dw mit dem zw° vechten zů Im kumpst
|So stee mit dem lincken fuess vor |vñd halt
dein swert zw deiner rechten seittñ fur dem
haubt In dem ochsen |Hawt er dir denn oben
ein von seiner rechten seitten |So wind auff
dein lincke seittñ gegen seinemm haw die
kurtz schneÿd an sein swert aber in den ochsen
|vñd stich Im oben ein zw dem gesicht das ist
ein winden Merck |Vor setzt er den stich mit
sterck |vñd dringt dir das swert auff die seitten
so pleib am swert |vñd wind wider auf dein
rechte seitten ober Inn den ochsen |vñd stich
Im oben ein zw dem gesicht das sein die zwaÿ
winden am swert aus dem ainen oberñ hengen
von der rechten seitten ~

23

Wunder znamená buď "zázrak" nebo "zranění", v
obecné rovině pak "útok".
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Zde věz přesně, jak bys měl provádět čtyři
navinutí ze dvou horních visení, to je z vola
z pravé strany a z levé strany:
První dvě navinutí z vola jen z pravé strany
prováděj takto: Když se s přišermováním k
němu blížíš, stůj s levou nohou vpředu a drž
svůj meč na své pravé straně před hlavou ve
volovi. Seká-li pak na tebe shora ze své pravé
strany, naviň na svou levou stranu proti jeho
seku krátké ostří na jeho meč opět ve volovi a
bodni mu shora na obličej. To je jedno
navinutí. Věz, že vykryje-li ti bod silou a tlačí
ti meč na stranu, zůstaň na meči a naviň na
svou pravou stranu nahoře ve volovi a bodni
mu shora na obličej. To jsou dvě navinutí na
meč z horního visení z pravé strany.
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Hye merck das sind die anderñ zwaÿ
winden aus dem ochsen von der lincken
seitten die treib Also
|wenn dw mit dem zů vechten zů ÿm kumpst
|So stee von dein° lincken seitten In dem
ochsen haut er dir denn oben ein von seiner
lincken seitten |So wind gegen seinem haw
auff dein rechte seittñ die lang schneid an das
swert |vñ stich Im oben ein zw dem gesicht das
ist ein winden Merck |Vor setzt er den stich
|vñd druckt dein swert auff die seittñ |So pleib
am swert |vñd wind auff dein lincke seitten
aber in den ochsen die lang schneid an sein
swert |vñd stich ÿm oben ein zw dem gesicht
|Das sind die vier winden aus den oberñ
zwaÿen hengen von der lincken vñd von der
rechtñ seittñ
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Nw soltu wissen |Das der phlueg von paiden
seitten das sind die vñderñ zwaÿ hengen |wenn
dw dich dar ein legst |oder dar aus vechten
wild |So soltu dar aus auch treiben von der
lincken |vñd von der rechten seitten |vier
winden mit allen iren gefertñ als aus den oberñ
hengen so werden der winden acht |vñ merck
als offtu windest so gedenck in einem iglichem
winden besunder an den häw |vñd an den stich
|vñd an den schnÿt |Also kumen aus den acht
winden vier |vñd tzwaintzigk stuck |vñd wie
dw die vier |vñ tzwaintzigk stuck |aus den acht
winden treiben solt das vindestu alles da vorñ
In der glosen geschriben ~ ~ ~ ~ ~
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Hie merck gar eben
|Das tů die acht winden nicht magst recht
getreiben es seÿ denn mit schreitten von
paiden seitten |vñd das dw vor gar eben prüfest
nicht mer denn die zwaÿ gefert das sind die
|Wenn er an dein swert pindet ab|er in seinem
gefert waich oder hert ist |Erst |wenn dw das
emphunden hast |So wind |vñd arbait zů den
vier plössen als vor geschriben stet |Auch wist
das alle vecht° die do winden am swert |vnd
künnen sÿ nicht das fülñ am swert die werden
peÿ den winden geschlagen |Dar vmb so vleis
dich das dw das fülñ |vnd das wort Inndes wol
merckest |wenn aus den zwaien dingen get alle
kunst des vechtens ~
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Hÿe hebt sich an glos vnd die aus legung der
zetel der kunst des Roß vechtens die

38r

Zde věz, že jsou další dvě navinutí z vola z
levé strany, která prováděj takto:
Když se s přišermováním k němu blížíš, stůj
ze své levé strany ve volovi. Seká-li pak na
tebe shora ze své levé strany, naviň proti jeho
seku na svou pravou stranu dlouhé ostří na
meč a bodni mu shora na obličej. To je jedno
navinutí. Věz, že kryje-li ti bod a tlačí tvůj
meč na stranu, zůstaň na meči a naviň na svou
levou stranu opět ve volovi dlouhé ostří24 na
jeho meč a bodni mu shora na obličej. To jsou
čtyři navinutí ze dvou horních visení z levé a
pravé strany.
24

38r
38v

38v

Jiní mistři zde uvádějí krátké ostří (např. Lew 52v).

Nyní bys měl znát, že pluh z obou stran, to
jsou dvě dolní visení. Když se do něj položíš
nebo z něj chceš šermovat, měl bys také z
levé a z pravé strany provádět čtyři navinutí
se všemi jejich útoky jako z horních visení.
Tak bude osm visení. A věz, že když často
navíjíš, při každém jednotlivém navinutí
mysli zejména na sek, bod a řez. Takto z osmi
navinutí vychází čtyřiadvacet kusů a jak bys
měl těchto čtyřiadvacet kusů provádět z osmi
navinutí, najdeš vše popsáno vpředu v
komentářích.

Zde věz zcela přesně,
že osm navinutí nemůžeš správně provádět,
ledaže jsou s kroky z obou stran a v před
velmi bedlivě skoumáš ne více než dva útoky,
to je, že když navazuje na tvůj meč, zda je při
svém útoku měkký nebo tvrdý. Teprve, když
jsi to ucítil, navíjej a pracuj do čtyř odkrytí,
jak stojí popsáno dříve. Také znej, že všichni
šermíři, kteří navíjejí na meč, ale neovládají
cítění na meči, budou při navíjení zasaženi.
Proto se snaž, abys dobře dbal cítění a slova
vtom, neboť z těchto dvou věcí vychází celé
umění šermu.

Zde začíná komentář a vysvětlení
pravidel25 umění šermu na koni, která
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gedicht |vnd gemacht hat |Johannes
liechtenawer |Der ein hoher maister In der
kunst gewesen ist dem got genedig seÿ |vnd
dar vmb das die kunst fürsten vnd |herñ Ritter
|vnd knechten zw° gehört das sÿ die lernen
|vnd wissen süllen |So hat er die kunst lassen
schreiben mit verporgen |vnd verdackten
worten |dar vmb das sÿ ÿeder man nicht
vernemen noch versten sol |vnd das hat er
getan durch der leichtfertigen schirmmaister
willen |Die ir kunst gering wegen das von den
selbigen sein kunst nicht geoffenbart noch
gemain solt werden vonn solichen lewten die
die kunst in wirden nicht kunden behalden Als
denn der kunst zw gehört |vnd dieselbigen
verporgen |vnd verdackten wort des ross
vechtens die stenn hie hernach In der glosen
|Also verklert |vnd aus gelegt |Das sy yeder
man wol vernemen |vnd versten mag der do
anders vechten kan
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hie merck den text vnd die glos von einer
gemainn ler ze ross
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39v

zveršoval a vytvořil Johannes Liechtenauer,
jenž je Bohu milým vysokým mistrem v
umění. A proto náleží knížatům a pánům
rytířům a panošům, že by ho měli poznat a
naučit se mu. Proto jej nechal zapsat tajnými
a šifrovanými slovy, aby je nikdo nemohl
pochopit a porozumět jim. A učinil tak kvůli
povrchním šermířským mistrům, kteří si jeho
umění neváží, aby jeho umění nebylo
zveřejňováno ani všeobecně zpřístupňováno
takovými lidmi, kteří nemají takovou znalost
umění, jaká by mu příslušela. A tato tajná a
zašifrovaná slova šermu na koni uvedená dále
v komentářích budou vysvětlena a vyložena,
aby je mohl dobře pochopit a jim porozumět
každý, kdo jinak už šermovat umí.
25

Slovo zetel označuje verše, jimiž jsou šifrovanou
formou kodifikována pravidla šermu. Správnější
překlad by byl spíše "veršovánka", ale zde použiji
raději obecnějšího termínu "pravidla".

39v

Zde sleduj text a komentář obecné poučky
na koni:

40r

Dein sper bericht
Gegen reitten mach zů nicht

Své kopí namiř,
ty, kdož proti tobě jedou, znič.

|Glosa |merck das ist wenn dw reittest mit
deiner glefen |vnd einer gegen dir auch mit
ainer |So soltu vor allñ sachen do mit wissen
dreÿ hůten |vnd aus den hůtten soltu ÿm zu
hannt |Des ersten in dem anheben mit deiner
glefen dye sein absetzen mit kunst |vnd mit
sterck |Also das dw In do mit also treffest

Komentář: Věz, že to je, když jedeš se svým
kopím a soupeř proti tobě také se svým, tak
bys měl znát především tři střehy a ze střehů
bys mu měl zejména při zvednutí svým
kopím dovedně a silou odstavovat jeho kopí
tak, abys ho při tom zasáhl.

Das lert die ain vnd zwaintzigist figur |die
spricht also |Die sterck in dem anheben dar Inn
dich recht schick Item |Das ist die erst hůt zů
|ross |do schick dich also mit vass dein glefen
mit dem hinderñ ort vnder daz recht vcs
vchsen |vnd rechk ym das voder tail auf das
langist mit dem ort gegen dem gesicht
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Merck das Ist die ander hůt zw° ross
|Do schick dich also mit vaß dein glefen mit
dem hÿnderñ ort vnder das recht vchsen |vnd
lass sÿ zw deiner lincken seittñ nÿder hangen
neben deines rosses hals |vnd reitt also zw Im~
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Merck das ist die dritt hůt zw° ross
|Do schick dich also mit vass dein glefen In
der mitt mit paiden henden |vnd halt sÿ für dir
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40r

40r

40r

Toto učí jedenadvacátý obrazec, který říká:
Hrubí si při zvednutí správně založ. Tedy toto
je první střeh na koni, který zaujmi takto: Své
kopí uchop zadním hrotem pod pravé podpaží
a namiř mu přední část hrotem co nejdále
proti obličeji.
Věz, že toto je druhý střeh na koni
Zaujmi ho takto: Uchop své kopí zadním
hrotem pod pravé podpaží a nechej ho viset
dolů na svou levou stranu vedle krku svého
koně a takto jeď k němu.
Věz, že toto je třetí střeh na koni
Zaujmi ho takto: Uchop své kopí oběma
rukama v polovině a drž jej před sebou napříč
50

na sedlovém oblouku tak, že hrot zůstává na
tvé levé straně a takto jeď k němu.

twergs auff dem satelpogen das der ort zw
deiner lincken seitten pleib |vnd reitt also zů
Im ~
Das ist der text vnd die glos der stuck aus
den dreÿen hůten
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Toto je text a komentář kusů ze tří střehů:

40r
40v

Ab es emphalle
Dein end Im abschnalle

Při útoku
mu svým koncem odskoč.

|Glosa merck das stuck treib aus der erstñ hůt
|Also wenn dw dein glefen auff das lengst aus
dem arm~ gegen |Im gereckt hast |vnd er dÿ
sein wider gegen dir |So reitt auf In vnd |vnd
thů als dw In aber In das gesicht wollest
stechen |vnd wenn dw nahent zw Im kumpst
|So lass dein glefen voren nyder sincken |vnd
wechsel do mit vnden durch sein glefen zů
seiner rechtñ seitten so trifstu |vnd er nit Das
lert die erst figur |die spricht also Jag von der
prüst zw sein° rechent hant Merck das stuck
|treib aus der anderñ hůt |Also |wenn dw mit
Im zů samen reittest |So lass dein glefen vorñ
nyder sincken zw deiner lincken seitten treibt
er denn auff dich mit der glefen |So streich
slecht auff zů deiner rechten seitten mit dein°
glefen an die sein |vnd heb do mit ein wenig
vber sich |So trifstu |vnd er nicht Das lert die
achtzehent figur |die spricht also |Jag zw der
rechten hant mit iren künsten Merck das
stuck |Treib aus der drittñ hůt also |wenn dw
mit Im zw samen reittest |So halt dein glefen
mit paiden henden In der mitt für dir twerchs
auf dem satelpogen |Reitt er denn auf dich mit
der glefen |So streich mit dem voderñ tail
deiner glefen zw sein° rechten seitten an die
sein |vnd slach dein glefen do mit vnder dein
rechtes vchsen |vnd reit fur dich so triffestu
|vnd er nicht |Auch soltu aus allen dreyen hüttñ
mit der lincken hant der glefen zw hilff kömen
durch der sterck willen Das lert die sechst
figur |die spricht also greif an mit paiden
henden die sterck ~

Komentář: Věz, že kus z prvního střehu
prováděj takto: Když máš své kopí napřaženo
co nejdále z paže proti němu a on své proti
tobě taky, jeď na něj a dělej, jako bys ho chtěl
bodnout do obličeje. A když přijíždíš blízko k
němu, nechej své kopí klesnout kupředu dolů
a změň jím spodem skrz jeho kopí na jeho
pravou stranu. Tak zasáhneš a on ne. To učí
první obrazec, který říká toto: Pronásleduj
od hrudi na jeho pravou ruku. Věz, že kus z
druhého střehu prováděj takto: Když jedeš
společně s ním, nechej své kopí klesnout
kupředu dolů na svou levou stranu. Útočí-li
pak na tebe kopím, udeř svým kopím nahoru
na jeho na pravou stranu a zvedni jím trochu
vzhůru a jeď vpřed. Tak zasáhneš a on ne. To
učí osmnáctý obrazec, který říká toto: Běž k
pravé ruce s jejím uměním. Věz, že kus z
třetího střehu prováděj takto: Když jedeš
společně s ním, drž své kopí oběma rukama
uprostřed napříč před sebou na sedlovém
oblouku. Jede-li pak na tebe s kopím, odraz
přední částí svého kopí jeho kopí na pravou
stranu a při tom vraž své kopí pod své pravé
podpaží a jeď vpřed. Tak zasáhneš a on ne.
Také bys měl ze všech tří střehů přicházet
levou rukou na pomoc kopí skrz hrubí, neboť
to učí šestý obrazec, který říká toto: Uchop
oběma rukama hrubí.

Hÿe merck ein besunder stuck mit der
kurtzen glefen gegen der langen
|Merck |wenn dw hast ein kurtze glefen vnd er
ein lange |So reit sittigklich gegen Im |vnd halt
im den ort aus dem arm~ gegñ dem gesicht vnd
wenn es kumpt an das treffen |So lass den
zawm varñ |vnd lait In mit der lincken hant
sein glefen ab auff dein lincke seitten |vnd reit
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Zde sleduj užitečný kus se zkráceným
kopím proti dlouhému
Věz, že když máš kopí zkrácené a on dlouhé,
jeď stranou proti němu a drž mu hrot z paže
proti obličeji a těsně před zásahem pusť uzdu
a levou rukou odveď jeho kopí na svou levou
stranu a jeď kupředu a nastav mu. To učí
dvanáctý obrazec, který říká toto: Levou
51

für dich |vnd setz ÿm an Das lert die zwelfft
figur |Die spricht also |Mit ler lerer hant lere
zwen strich gegen aller were ~
Das ist der text vnd die glos von einer ler
vnd von ringen zw° ross

rukou se uč silný úder proti všem zbraním.
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Toto je text a komentář o poučce a o
zápase na koni:

Haw drein nicht zucke
von schaide linck zw Im rucke
Greif in sein rechten
So vechstu in ane vechten

Seká-li, netas
z pochvy, zleva se k němu přiraz,
uchop mu jeho pravou.
Tak šermuješ s ním bez šermu.

|Merck die ler weñ ir paid zw sãmen reittet mit
den glefen |Ist denn sach das ir ped do mit
verfelt |wildu In denn vahen an alles vechten
|So lass dein glefen zw hant fallen |vnd zeuch
wieder swert noch messer |vnd wendt dich mit
deiner lincken seitten an sein rechte |vnd wart
auff sein rechtñ arm~ |vnd treib die hernach
geschriben ringen ~

Sleduj poučku. Když oba společně najíždíte s
kopími, má-li se pak věc tak, že jste jimi oba
minuli, chceš-li ho pak při všem šermu chytit,
tak pusť své kopí z ruky a netas meč ani tesák
a otoč se svou levou stranou na jeho pravou a
zvedni jeho pravou paži a proveď dále
popsaný zápas.

Hie merck zwaÿ ringen
|Merck |wenn dw kumpst mit deiner lincken
seitten an sein rechte |So begreiff sein rechte
hant mit deiner rechten |vnd wurff In mit dem
vngenanten griff oder mit dem verporgen
grieff |vnd wie dw die tzwaÿ ringen treiben
solt das vindestu hernach geschriben
Hie merck ein swert nemen
|Merck |wenn du mit der lincken seitten
kumpst an sein rechte |hat er denn sein swert
getzogen |vnd vert auff mit dem arm~ |vnd wil
dich slahen |So begreiff mit der lincken hannt
sein rechten arm~ hinder dem elpogen |vnd
stos In do mit oben von dir |vñ erheb vnden
mit dem lincken fuess sein rechtñ vnder dem
steickleder |vnd begreiff mit der rechtñ hant
sein swert peÿ dem knopf |vnd ruck es do mit
zw° dir |So nÿmpstu Im das swert vnd stos in
also dar zw° vom ross Das lert die drit figur
|Die spricht also mit straiffen satelrim oder wer
nÿmpt
Merck wenn dw mit der rechten seitten
kumpst an sein rechte so treib die hernach
geschriben Ringen |Merck |wenn ir paid
vorfelt habt mit den glefen magstu deñ mit der
lincken seitten nicht kumen an sein rechte so
halt |vnd wurff In mit dem sunnen zaigen oder
mit dem schaffgriff |vnd wie dw die zwai
ringen treiben solt das vindestu hernach
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Zde sleduj dvojí zápas
Když přicházíš svou levou stranou na jeho
pravou, uchop jeho pravou ruku svou pravou
a poval ho nepojmenovaným nebo tajným
chvatem. A jak bys měl tyto dva zápasy
provádět, to najdeš popsáno dále.
Zde sleduj sebrání meče
Věz, že když přicházíš levou stranou na jeho
pravou, má-li pak svůj meč vytasen a zvedá
paži a chce tě tít, uchop levou rukou jeho
pravou paži za loktem a odstrč ji nahoře od
sebe a dole zvedni levou nohou jeho pravou
pod třmenem a pravou rukou uchop jeho meč
za hlavici a trhni jím k sobě. Tak mu vezmeš
meč a takto ho sraž z koně. To učí třetí
obrazec, který říká toto: Úderem vezmi otěže
nebo zbraň.

Věz, že když přicházíš pravou stranou na
jeho pravou, tak proveď dále popsaný
zápas. Věz, že když jste kopími oba minuli,
nemůžeš-li pak přijít levou stranou na jeho
pravou, tak ho drž a poval ukazováním slunce
nebo ovčáckým chvatem. A jak bys měl tyto
dva zápasy provádět, to najdeš popsáno dále.

52

geschriebën
Aber ein ringen |Merck |wenn du kumpst mit
der rechten seitten an sein rechte hat er denn
sein swert gezogen |vnd vert do mit auff |vnd
wil slahen |So begreiff mit der lincken hant
sein rechten arm~ hinder dem elpogen |vnd heb
In vest |vnd mit der rechten begreiff sein swert
peÿ dem knopf |vnd ruck Im das aus der hannt
Oder |Nÿm |Im mit der rechten sein messer
oder sunst ander were |vnd arbait Im do mit
zw° der plöss Das lert die ainlift figur |Die
spricht also |Druck vast stoß vom zawm |vnd
suech sein messer
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Das sind zwaÿ swert nemen
|Wenn du kumpst mit deiner rechtñ seittñ an
sein rechte hat er denn sein swert getzogen
|vnd vert auf |vnd wil slachen |So var mit dem
rechtñ arm~ auswendig vber sein rechten |vnd
druck den also vndersich In dein rechte seittñ
|vnd reit für dich so nÿmpstu ÿm sein swert
Oder |Var mit dem rechten arm~ Innwendig
auf vber sein rechten |vnd druck den vorñ an
dein prust |vnd reÿt für dich |So nÿmpstu Im
aber sein swert ~
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Aber ein ringen
|Merck |wenn dw kumpst mit dein° rechtñ
seitten an sein rechte hat er denn sein swert
gezogen |vnd vert domit auf |vnd wil slachen
|So begreiff mit der gerechten hant sein
rechten arm~ hinder dem elpogen |vnd stos In
do mit oben von dir |vnd erheb in vnden mit
dem rechtñ füess seinen rechten vnder dem
steickleder |vnd stos in oben von dir mit der
lincken hant |So velt er
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Merck ein gůt Ringen
|Wenn dw kumpst mit der rechten seittñ an
sein rechte |So begreiff mit der lincken hant
sein rechte |vnd rück in für dein prust vnd
wendt dein ross von Im |vnd zeuch In also vom
ross Das lert die ander figur |Die spricht also
vmbker mit dem ross zeuch sein swert rechte
hannt mit deiner lincken
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Das ist der text vnd die glos von einer ler zů
ross
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Das glefen stechen vechten
sittigklich an hurtt lere prechen

41r

41r

41v

Opět zápas. Věz, že když přicházíš pravou
stranou na jeho pravou, má-li pak svůj meč
vytasen a napřahuje ho a chce tít, tak uchop
levou rukou jeho pravou za loktem a pevně ji
zvedni a pravou uchop jeho meč za hlavici a
vytrhni mu jej z ruky. Nebo mu vezmi pravou
rukou jeho tesák nebo jinou zbraň a pracuj
mu s ní do odkrytí. To učí jedenáctý
obrazec, který říká toto: Tlač pevně, udeř od
uzdy a hledej jeho tesák.

Toto jsou dvě sebrání meče
Když přicházíš svou pravou stranou na jeho
pravou, má-li pak svůj meč vytasen a
napřahuje se a chce tít, tak jdi pravou paží
zvnějšku nad jeho pravou a takto ji tlač dolů
na svou pravou stranu a jeď kupředu. Tak mu
vezmeš meč. Nebo jdi pravou paží zevnitř
nahoru nad jeho pravou a tiskni předloktí na
svou hruď a jeď kupředu. Tak mu opět
vezmeš meč.
Opět zápas
Věz, že když přicházíš svou pravou stranou
na jeho pravou, má-li pak svůj meč vytasen a
napřahuje ho a chce tít, tak pravou rukou
uchop jeho pravou paži za loktem a odstrč ji
nahoře od sebe a dole zvedni pravou nohou
jeho pravou pod třmenem a nahoře ho od sebe
odstrč levou rukou. Tak spadne.

Sleduj dobrý zápas
Když přicházíš pravou stranou na jeho
pravou, uchop levou rukou jeho pravou a
trhni jí před svou hruď a otoč svého koně od
něj a takto ho stáhni z koně. To učí druhý
obrazec, který říká toto: Otoč se s koněm,
táhni jeho pravou ruku svou levou.
Toto je text a komentář o poučce na koni:

41v

Bodání kopím
stranou se nauč prolamovat beze spěchu.
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Sleduj poučku: Když na tebe najíždí kopím,
měl bys jet proti němu velmi stranou, chceš-li
s uměním proti němu pracovat. Tak mu
můžeš svým kopím jeho dobře odstavit anebo
získat jinou výhodu s mečem, neboť budeš-li
na soupeře najíždět nebo nabíhat, nemůžeš
provést správně žádný kus a navíc si na koni
nebudeš jistý. To učí dvacátý druhý
obrazec, který říká: Nuže, toto je běh s
kopím, který soupeře zasáhne pod očima.

|Merck die ler wenn er auf dich reitt mit einer
glefen |Wiltu den mit kunst wider gegen |Im
arbaittñ so soltu gar sittlich gegen Im reitten
|So magstu Im wol mit dein° glefen die sein
absetzen |vnd sünst ander vortail an gewinnen
mit dem swert oder wirstu zw dem man hurttñ
oder rennen |So magstu kein stuck recht
getreiben |vnd pist da zw° selber nicht sicher
auff dem ross Das lert die zwaÿ vnd
zwaintzigist figur |Die spricht also |Das ist nw
der sper lauf der dem anderñ begegent vnder
augen
Hie hebt sich an die kunst mit dem swert zw
ross
|Merck |wenn dw wild vechten zů ross mit dem
swert |So soltu do mit wissen fünff hůtten Das
ist die erst hůt |Wenn dw sitzt auf dem ross
|So halt dein swert mit der rechten hant pey der
hant hab |vnd leg es mit der klingen auf deinen
lincken arm~ Das ist die ander hůt |Wenn dw
sitzt auf dem ross so halt dein swert mit der
rechten hant auf deiner rechten seitten hoch
über dem haubt |vnd heng Im den ort gegen
dem gesicht Das ist die dritt hůt |Wenn du
sitzt auf dem ross so halt dein swert mit der
rechten hant neben deinem rechten pein |vnd
das der ort vber sich gegen dem mann stee Das
ist die vierd hůt |Wenn dw sitzt auff dem ross
so halt dein swert Inn der rechtñ hannt |vnd
setz den knopf an den satel pogen |vnd das der
ort gegen dem mann Das ist dÿe fünft hůt
|Wenn du sitzt auf dem ross so halt dein swert
mit der rechten hannt pei der hanthab |vnd mit
der lincken greiff mittñ In die klingen |vnd
hald es für dir twerchs auff dem satel
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Hie merck den text vnd die glos von dem
taschenn
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Zde začíná umění s mečem na koni
Věz, že když chceš na koni šermovat mečem,
měl bys znát pět střehů. Toto je první střeh:
Když sedíš na koni, drž svůj meč pravou
rukou za jílec a polož jej čepelí na svou levou
paži. Toto je druhý střeh: Když sedíš na
koni, drž svůj meč pravou rukou na své pravé
straně vysoko nad hlavou a hrot mu zavěs
proti obličeji. Toto je třetí střeh: Když sedíš
na koni, drž svůj meč pravou rukou vedle své
pravé nohy a to tak, že hrot míří vzhůru proti
soupeři. Toto je čtvrtý střeh: Když sedíš na
koni, drž svůj meč v pravé ruce a hlavici
postav na sedlový oblouk a hrot proti soupeři.
Toto je pátý střeh: Když sedíš na koni, drž
svůj meč pravou rukou za jílec a levou jej
uchop v polovině čepele a drž před sebou
napříč na sedle.

Toto je text a komentář o taškovém26:

42r
42v

Ob es sich vor wandelt
Das swert gegen swert wirt gehandelt
Recht vaß die sterck
Taschñ haw° du süch vn merck

Pokud se stane,
že bude užit meč proti meči,
chyť správně hrubí,
taškový sek hledej a dbej.

|Glosa |Merck das ist |Ob ir paide werdt kömen
von den glefen vnd solt vechten mit swerten
|So merck wenn dw zů Im reittest das dw dein
swert legst auf den lincken arm~ in die hůt |vnd
reÿt ÿm geleich vnder augen zw° seiner
rechtenn seitten |Haut er dann auff dich oder

Komentář: Je to, pokud jste oba přišli o kopí a
měli byste šermovat meči, tak dbej, když k
němu přijíždíš, aby tvůj meč ležel na levé
paži ve střehu, a současně mu jeď pod očima
na jeho pravou stranu. Seká-li pak na tebe
nebo ti bodá na obličej, jdi vzhůru a vykryj
54

sticht dir zw° dem gesicht |So var auff |vnd vor
setz das dein ort ste gegen seiner rechtñ seitten
|vnd stich |Im |Inndes zw° dem gesicht vor
setzt er denn stich |vnd vert do mit hoch auf
|So haw In mit der langen schneid nach dem
zawm oder nach der lincken hant Oder |Ob
dich das ros vertrüg so häw Im nach dem
rechten pain in dem hÿn rennen Das lert die
sibent figur |Die spricht also hie heb an den
mañ taschen haw zw° sůchen
Hie merck den text vnd die glos wie dw den
man am swert twingen solt zw° Ross

tak, aby tvůj hrot mířil na jeho pravou stranu,
a bodni mu vtom na obličej. Vykryje-li pak
bod a jde při tom vzhůru, sekni mu dlouhým
ostřím po uzdě nebo po levé ruce. Nebo
pokud tě kůň odnáší pryč, sekni mu při
odpoutání po pravé noze. To učí sedmý
obrazec, který říká toto: Zde zvedni na muže,
abys taškový sek vyhledal.
26

Taškovým se tento sek nazývá podle plátů kryjích
přechod mezi šorcem a stehenním plátem.
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Toto je text a komentář, jak by se na koni
mělo naléhat na meč:

lere wol starck schütten
allen treffen an far do mit nott In
Setz an an far
wer straifft heng Im zwm har

Nauč se dobře silně rozrušovat27
všechny zásahy jej bez nebezpečí přiváděj
do nesnází. Nastavuj bez nebezpečí
tomu, kdo tne, pověs se mu na vlasy.

|Glosa |Merck das ist da dw Im mit allen
häwen |vnd in allen geferten albeg starck solt
an pinden an sein swert |vnd In am swert nöten
|vnd twingen mit dem ort |vnd künleich
versuechen ob dw In magst an gesetzen |vor
setzt er vnd reitt do mit nahen an dich |so var
mit deinem knopf von vnden auff durch sein
swert Im vber sein lincke achsel vmb den hals
|vnd kum mit der lincken hant hinder seinem
ruck deinem knopf zů hilff |vnd zeuch in für
dich auff die seitten Das lert die sechst figur
|Die spricht also das schütten vor genck allen
trefften treffen hawen vnd stechen

Komentář: Je to, že při všech secích a všech
útocích bys měl vždy tvrdě navázat na jeho
meč a na meči na něj vyvíjej nátlak a naléhej
hrotem a dovedně hledej, zda mu můžeš
nastavit. Kryje-li a jede blíž k tobě, jdi mu
svou hlavicí zdola nahoru skrz jeho meč nad
jeho levým ramenem okolo krku a levou
rukou přijď na pomoc své hlavici za jeho
záda a táhni ho před sebe na stranu. To učí
šestý obrazec, který říká toto: Rozrušování
předchází všechny zásahy, seky a body.
27

Rozrušováním je míněno neustálé ohrožování
soupeře hrotem meče, aby nemohl dokončovat své
útoky tak, jak zamýšlel.

Das Ist ein anders stuck
|Merck |wenn du im ein haust vor setzt er |vnd
reitt do mit nahent an dich |So begreiff sein
rechte hant mit deiner lincken |vnd mit der
rechten setz Im den ort in das gesicht Das lert
die acht figur |Die spricht also |wend Im die
recht hant setz den ort zů den augen sein ~
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Aber ein gůt stuck
|Merck |wenn du Im oben ein haust vorsetzt er
|vnd kumpt da mit nahen an dich |So var Im
mit dem gehültz deines swertz vnder den
knÿpacken |vnd mit der lincken hant begreif in
auf seiner lincken seittñ peÿ dem eÿsenhůt
|oder pey dem kopff |vnd zeuch yn do mit zw°
dir |vnd mit dem gehültz stös In oben von dir
|so velt er vom ross
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Toto je další kus
Věz, že když jsi mu vykryl sek a při tom jede
blíž k tobě, uchop jeho pravou ruku svou
levou a pravou mu nastav hrot na obličej. To
učí osmý obrazec, který říká toto: Naviň mu
pravou ruku, nastav hrot na jeho oči.
Opět dobrý kus
Věz, že když na něj sekáš shora, kryje-li a při
tom přijíždí blíž k tobě, jdi mu příčkou svého
meče pod koleno a levou rukou ho uchop na
jeho levé straně za železný klobouk nebo za
hlavu a táhni mu ji k sobě a příčkou ho odstrč
nahoru od sebe. Tak spadne z koně.
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Aber ein ringen
|Merck |wenn dw Im oben ein haust vor setzt
er hoch |vnd chumpt do mit nahent an dich |So
var ÿm mit dem gehültz deins swertzs vnderñ
den arm~ hinder seine~ elpogen |vnd stos oben
von dir vnd var mit dem rechten fuess vnder
seinen rechten |vnd heb do mit auf So |So velt
er vom ross
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Das ist aber ein stuck
|Merck |wenn dw Im oben ein haust vor setzt
er den haw mit der twer |So var hoch auff mit
dem swert |vnd heng ym den ort zů dem
gesicht vber sein swert |vnd setz ÿm an Oder
|wenn du ym den ort vber sein swert gehangen
hast chumpt er dann do mit nahent an dich |So
var Im mit dem rechten arm~ durch seinen
rechtñ |vnd druck den arm~ vast in dein rechte
seittñ |vnd reit für dich |So nÿmpstu Im sein
swert Das lert die vierd figur |Die spricht also
|Setz an hoch swing durchfar oder swert prich
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Das ist ein swert nemen
|Merck |wenn dw zů Im reittest so leg dein
swert auf den lincken arm~ Inn die hůt haut er
dir denn oben ein zw dem kopff |So var auff
vnd vorsetz das dein ort gegen deiner lincken
seitten ste |vnd reitt do mit an in |vnd var mit
dem knopff Innwendig auf vber sein rechte
hant vorñ pei dem gehultz |vnd druck sein hant
mit deinem arm~ vast an dein prust |vnd reit
für dich so nÿmpstu Im sein swert
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Aber ein swert nemen zw ross
|Merck |wenn du Im oben ein haust vorsetzt er
|vnd chumpt do mit nahent an dich |So var Im
mit dem knopf aussen vber sein rechte hant
|vnd stos die hant mit dem gehültz für dich zw
deinem satelpogen vnd begreiff mit der
lincken hant seinen swertzknopf |vnd reit fur
dich so nÿmpstu Im sein swert ~
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Hie merck den text vnd die glos von einem
stechen vnd ein winden mit dem swert zw
ross
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wildw geruet
lanck jagen Das sere müet
Wert das nw° wert
So wind das aug ver sert
wert ers fürpas
vach zawm vnd wes nicht lass
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Opět zápas
Věz, že když na něj sekáš shora, kryje-li
vysoko a při tom přijíždí blíž k tobě, jdi mu
příčkou svého meče pod paží za jeho loket a
odstrč jej vrchem od sebe a pravou nohou jdi
pod jeho pravou a zvedni ho s ní. Tak spadne
z koně.
Toto je opět kus
Věz, že když na něj sekáš shora, kryje-li pak
sek příčným, jdi mečem vzhůru a zavěs mu
hrot přes jeho meč na obličej a nastav mu.
Nebo když jsi mu zavěsil hrot přes jeho meč,
přichází-li pak k tobě blíž, projdi mu pravou
paží skrz jeho pravou a přitiskni paži pevně
na svůj pravý bok a jeď vpřed. Tak mu
vezmeš meč. To učí čtvrtý obrazec, který
říká toto: Nastav vysoko, kmitni, projdi skrz
nebo prolom meč.

Toto je sebrání meče
Věz, že když k němu jedeš, polož svůj meč na
levou paži do střehu. Seká-li ti pak shora na
hlavu, jdi nahoru a vykryj tak, aby tvůj hrot
mířil na tvou levou stranu, a jeď jím na něj a
jdi hlavicí vzhůru zevnitř přes jeho pravou
ruku kupředu za příčku a svou paží přitiskni
jeho ruku pevně na svou hruď a jeď vpřed.
Tak mu vezmeš meč.
Opět sebrání meče na koni
Věz, že když na něj sekáš shora, kryje-li a při
tom přijíždí blíž k tobě, jdi mu hlavicí
zvnějšku nad jeho pravou ruku a příčkou
strhni ruku před sebe na svůj sedlový oblouk
a levou rukou uchop hlavici jeho meče a jeď
vpřed. Tak mu vezmeš meč.
Zde sleduj text a komentář o bodání a
navíjení mečem na koni:

44r

Chceš-li si odpočinout,
dlouhé pronásledování velmi namáhá.
Tomu, kdo se mu brání,
naviň, abys oko zranil.
Brání-li se dál,
chyť uzdu a nepouštěj.
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Komentář: Věz, že to je, pokud si chceš
odpočinout, šermuj při najíždění tak, že bys
to měl dělat od své pravé nohy z postranního
střehu bodáním z dlouhého hrotu. A dbej,
když pak bod vykryje, abys mu na meči
navinul hrot na obličej. Tím na něj naléháš,
abys mohl přejít k dalším kusům. A jak bys
měl navíjet, to najdeš popsáno dále v
následujícím kusu. Toto učí devatenáctý
obrazec, který říká: Nastavuj hrot proti
obličeji.

|Glosa |Merck das ist ob dw geruet wild
vechten in dem an reitten das soltu thuen von
deinem rechten pain aus der neben hůt mit
stichen aus dem langen ort |Vnd merck |wenn
er den stich vor setzt das du Im den ort am
swert ein windest zw dem gesicht do mit
twingstu In das dw magst kummen zw anderñ
stucken |vnd wie dw winden solt das vindestu
|her nach geschriben in dem nagsten stuck Das
lert die newntzehent figur |Die spricht also
|Setz an den ort gegen dem gesicht
Hie merck ein gůt stuck zw° ross mit dem
swert vnd ein vahen mit dem zawm
|Merck das erst stuck aus der neben hůt vom
rechten pain das treib also |wenn du zw Im
reittest so halt dein swert neben deinem
rechten pain In der hůt |vnd stich ym lanck aus
gerackten armen zw dem gesicht |vor setzt er
den stich |So var auff am swert mit der rechten
hant In die ober hůt |vnd heng ÿm den ort zw
dem gesicht |Pleibt er am swert |vnd reitt
nahent an dich so var mit der lincken hant
Inwendig auff vber sein rechten arm~ |vnd
slach Im den zawm do mit dar vber |vnd
begreiff mit lincke° verkarrter hant deinen
zawm wider vnder seinem rechten arm~ |vnd
hald vest As |Also ist er ver slungen mit dem
zawm
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Merck aber ein stuck
|Wenn dw zw° ym reittest |So stich ÿm aus der
neben hůt zw dem gesicht |wertt er den stich
|vnd reitt do mit nahen an dich |So begreiff
sein rechte hant mit deiner lincken |vnd arbait
mit dem swert zw der plöss |Oder würf In mit
dem schaf griff od° sünst mit anderñ ringen
Das lert die Newnt figur |Die spricht also
|wer den stich wert dem vach sein rechte hant
in dein lincke
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Das haist der dürckisch haw
|Merck stich yn aus der hůt vom rechten pain
zw dem gesicht |vnd wind die kurtz schneid an
sein swert |vor setzt er den stich vnd reitt
neben deiner rechten seitten hin wegk |So haw
Im mit der langen schneid hynden zw dem hals
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Hier merck wie du aus der hůt vom
satelpogen zw ross von paiden seittñ solt
absetzen
|Merck wenn dw zw Im reittest |So halt dein
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Zde sleduj dobrý kus na koni s mečem a
chytání uzdou
Věz, že první kus z postranního střehu od
pravé nohy prováděj takto: Když k němu
jedeš, drž svůj meč vedle své pravé nohy ve
střehu a bodni mu dlouze z natažené paže na
obličej. Kryje-li bod, jdi na meči pravou
rukou vzhůru do horního střehu a zavěs mu
hrot na obličej. Zůstává-li na meči a jede blíž
k tobě, jdi levou rukou zevnitř nahoru nad
jeho pravou paži a šlehni ho přes ní uzdou a
uzdu opět uchop pod jeho pravou paží
obrácenou levou rukou a pevně drž. Takto je
uzdou zablokován.

Opět sleduj kus
Když jedeš k němu, bodni mu z postranního
střehu na obličej. Brání-li se bodu a jede při
tom blíž k tobě, uchop jeho pravou ruku svou
levou a pracuj mečem do odkrytí nebo jej
poval ovčáckým chvatem nebo jiným
zápasem. To učí devátý obrazec, který říká
toto: Kdo se brání bodu, tomu chyť jeho
pravou ruku do své levé.
Toto se nazývá turecký sek
Bodni mu ze střehu od pravé nohy na obličej
a naviň krátké ostří na jeho meč. Kryje-li bod
a odjíždí podél tvé pravé strany pryč, sekni
mu dlouhým ostřím zezadu na krk.
Zde sleduj, jak bys měl na koni odstavovat
z obou stran ze střehu od sedlového
oblouku
Věz, že když jedeš k němu, drž svůj meč
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hlavicí na sedlovém oblouku. Seká-li ti pak
shora na hlavu na tvou levou stranu, jdi
mečem vzhůru proti jeho seku taky na svou
levou stranu a naviň krátké ostří na jeho meč
a bodni mu na obličej. Nebo seká-li ti shora
na tvou pravou stranu, jdi mečem vzhůru taky
na svou pravou stranu a naviň mu dlouhé ostří
na jeho meč a bodni mu shora na obličej.
Takto bys měl taky odstavovat, když na tebe
bodá kopím, protože navíjení a odstavování je
to nejlepší umění na koni.

swert mit dem knopf an den satelpogen |haut
er dir denn oben ein zw dem kopf zů deiner
lincken seittn |So var auff mit dem swert gegen
seinem haw auch auff dein lincke seitten |vnd
wind die kurtz schneid an sein swert |vnd stich
Im zů dem gesicht Oder |Haut er dir oben ein
zw deiner rechten seittñ |So var auf mit dem
swert auch auff dein rechte seitten |vnd wind
ym die lang schneid an sein swert |vnd stich
ym oben ein zw dem gesicht Also ~ |soltu auch
absetzen weñ er auf dich sticht mit der glefen
|wenn die winden |vnd die absetzen sind die
pöst kunst zů ross
Das ist der text vnd die glos von den plössen
des mans

155
45r

Toto je text a komentář o čtyřech
odkrytích člověka:

Bedenck die plöss
such messer nicht wartt klöß

Zvažuj odkrytí,
tesákem hledej, hlavicí to nezkoušej.

|Glosa |Merck das ist |wenn dw also nahent zw
ym kumpst das dw Im mit dem zawm
gefangen hast |oder sein rechte hant mit deiner
lincken begriffen hast |so soltu gar eben
bedencken zw wellicher plöss dw in am pesten
gewinnen magst |vnd ob dir In der näch dein
swert zw lanck wird das dw do mit nicht
gearbaitten kündest |So arbait mit dem degen
oder sünst mit anderñ kurtzen weren |ob dw
zw dein° wer nicht kummen magst |So nym
ym die sein |vnd arbait do mit zw den plössen
zw° den dw am pösten magst kumen das ist zů
dem gesicht oder vnder den vchsen oder
auswendig auf der hant In den hantschůch oder
inwendig In die hant zů dem tenär |vnd in allen
glencken des harnasch |Auch soltu zw einer
ferren plössen nicht zů arbaitten wenn dw ein
nähere für dir sichst Das lert die zehent figur
|Die spricht also |Sůch die plöss arm~ leder
hantschůch |vnder den augen

Komentář: Je to, když k němu přijíždíš blíž a
chytils ho uzdou nebo jsi uchopil jeho pravou
ruku svou levou, tak bys měl důkladně zvážit,
do kterého odkrytí se mu můžeš nejlépe
dostat. A pokud ti na to bude tvůj meč příliš
dlouhý, takže na něj nedokážeš pracovat,
pracuj dýkou nebo jinou krátkou zbraní.
Pokud si pro svou zbraň nemůžeš sáhnout,
vezmi mu jeho a pracuj s ní do odkrytí - do
nejlepšího, do jakého můžeš přijít: to je na
obličej nebo pod podpaží nebo zvnějšku na
ruku v rukavici nebo zevnitř ruky na dlaň a
do všech kloubů zbroje. Rovněž bys neměl
pracovat do vzdálenějších odkrytí, když před
sebou vidiš bližší. To učí desátý obrazec,
který říká toto: Hledej odkrytí: paži, koženou
rukavici, pod oči.

Das Ist der text vnd die glos von einer ler
mit ledigen henden
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Toto je text a komentář o poučce s
prázdnou rukou:

Zwen strich lere
Mit lerer hant gegen der were

Nauč se silný úder
prázdnou rukou proti zbrani.

|Glosa |Merck das ist ein gross vortail zw° ross
|das du alle deine stuck solt treiben zw° paiden
seittñ mit ledigen henden gegen aller wer |Do
mit ein man an dich chumpt |dor vmb soltu
deinen zaum also wissen zů halden |das du

Komentář: Věz, že je velkou výhodou na
koni, abys na koni prováděl všechny své kusy
na obě strany prázdnou rukou proti všem
zbraním, kterými na tebe soupeř přichází.
Proto bys měl umět držet svou uzdu tak, abys
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dein hend freÿ vnd ledig magst gehaben |wenn
du wild |vn den zawm wechselñ aus ein° hant
in die ander |wenn es dir eben ist zw° den
ringen oder sünst zw anderñ stucken |vnd wie
du mit ledigen henden die stuck treibñ solt |das
findestu in der glosen geschriben Das lert die
xij figur |Die spricht also |Mit lärer hant
lere|zwen strich gegen aller were
Das ist der text vnd die glos vonn dem edeln
schaff griff

mohl mít svou ruku volnou a prázdnou, když
chceš, a uzdu si přendávat z jedné ruky do
druhé, když je to pro tebe výhodné kvůli
zápasu nebo pro jiné kusy. A jak bys měl
kusy s prázdnou rukou provádět, to najdeš
popsáno v komentářích. To učí 12. obrazec,
který říká toto: Levou rukou se nauč silný
úder proti všem zbraním.
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Toto je text a komentář o ušlechtilém
ovčáckém chvatu:

Der schaff griff wert
Wer sich ringens zů dir kert
Als vnder augen
Begreiff Inn recht mit fläugen

Ovčácký chvat odráží toho,
kdo zápasem se na tebe oboří,
když pod oči,
správně ho uchop a spěchej pryč.

|Glosa |Merck der schaf griff ist der pesten
ringen ains zů ross |wenn man do mit pricht
alle ringen do mit dich einer vorn an felt oder
greifft mit ringen

Komentář: Ovčácký chvat je nejlepší zápas na
koni, protože se jím prolamují všechny
zápasy, jimiž tě soupeř napadá nebo chytá
zápasem.

den schaffgriff treib also
|Wenn du mit einem zů |Ross ringen wild |So
reitt Im geleich vnder augen |vnd wart das du
kumpst mit deiner rechten seitten an die sein
|Greifft er dich denn voren an mit ringen so
begreiff mit der lincken hant sein rechte |vnd
ruck ÿn für dich vnder dein prust |vnd var mit
dem rechten arm~ vber seinen rechten |vnd
begreiff do mit deinen satelpogen |vnd leg dich
mit dem leib starck dar auf |vnd reit für dich
|So zeuchstu In vom ross Das lert die xiij
figur |Die spricht also |der schaff griff wert
alle griff ringens vnder augen
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Das ist der text vnd die glos wie man
prechen sol ettliche Ringen zw° Ross
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Ovčácký chvat prováděj takto
Když s ním chceš zápasit na koni, jeď mu
současně pod očima a snaž se, abys přišel
svým pravým bokem na jeho. Uchopí-li tě
pak kupředu zápasem, uchop levou rukou
jeho pravou a trhni jím před sebe pod svou
hruď a jdi pravou rukou přes jeho pravou a
uchop s ní svůj sedlový oblouk a polož se na
ni mocně tělem a jeď kupředu. Tak ho stáhneš
z koně. To učí 13. obrazec, který říká toto:
Ovčácký chvat brání všem zápasovým
chvatům pod oči.
Toto je text a komentář, jak by se měly
prolamovat některé zápasy na koni:

Wer dich an vellet
wider reittens der wirt gesellet
hangens zw° der erden
Vbergreiff In recht mit geperden

Kdo tě napadá
protijízdou, bude povalen
zavěšením k zemi.
Přechyť jej hmatem spravně.

|Glosa |Merck das ist |wenn dw mit einem zw°
sãmen reittest chumpstu denn mit deiner
rechten seitten an die sein |vert er denn mit
dem rechten arm~ vber dein lincke achsel vorñ
vmb den hals |vnd wil dich also vom ross
zÿehen |So vall ÿm auch also vmb den seinen
|vnd var mit der lincken hant hynden vmb ÿn
|vnd begreiff do mit dein rechte hant |vnd ruck

Komentář: Věz, že to je, když jdeš společně
se soupeřem. Přijíždíš-li pak svým pravým
bokem na jeho, jde-li pak zepředu pravou
paží nad tvým levým ramenem okolo krku a
chce tě takto stáhnout z koně, tak mu taky
padni okolo jeho a jdi levou rukou zezadu
okolo něj a uchop ji svou pravou rukou a
oběma rukama jím trhni k sobě na stranu. Tak
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in mit paiden henden zů dir auf die seittñ |So
mües er vom ross vallen Oder |wenn er dir mit
dem rechtñ arm~ vorñ vber dein lincke achsel
vmb den hals vert |So slach dein rechten arm~
oben vber seinen rechten vnd wurff |In mit
dem schaff griff ~

musí spadnout z koně. Nebo když ti jde
pravou paží zepředu nad tvým pravým
ramenem okolo krku, udeř svou pravou paží
shora přes jeho pravou a poval ho ovčáckým
chvatem.

Das ist ein ander pruch
|Merck krumpt er mit der lincken seitten an
dein rechte |vnd vert dir mit dem lincken arm~
hinden vmb den hals oder helt dich do mit peÿ
deiner lincken achsel |So wendt dich mit dem
leib gegen Im |vnd var mit dem rechten arm~
Inwendig auf zwischen dir vnd Im |vnd |druck
den lincken arm~ ab mit der sterck deines
rechtn arm~s |so wirstu von Im ledig
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Aber ein pruch
|Merck wenn er chumpt mit seiner lincken
seitten an dein rechte |vnd velt dir mit dem
lincken arm~ hinden vmb den hals |Ist er denn
ein swacher man |So var mit dem rechten arm~
hinder dich von vnden auf starck vber sein
linken |vnd kum mit der lincken hant deiner
rechten zw hilff |vnd druck Im sein lincken
arm~ vast hindn in deinen nacken |Weicht er
denn mit dem arm~ ab |So begreiff mit der
lincken hant sein lincke |vnd würff im mit dem
vngenantem griff oder mit dem verporgen
grieff
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Aber ein pruch
|Merck chumpt er dir mit seiner lincken seittñ
an dein rechte |vnd velt dir mit dem linckñ
arm~ hinden vmb den leip |vnd wil ringen |So
slach hinder dich von oben nyder mit der
rechten hant |In aus wendig Indas gelenck
seins lincken arm~s |vnd reitt fur dich Das lert
die xxvj figur |die spricht also vber greiff wer
dich an vellt oder thůe ÿm wider reittens

162

Das Ist der text vnd die glos einer ler zw
Ross
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Toto je další prolomení
Věz, že přijíždí-li ti levou stranou na tvou
pravou a padá ti levou paží zezadu okolo krku
nebo tě drží za tvé levé rameno, otoč se tělem
proti němu a jdi pravou paži zevnitř vzhůru
mezi sebe a něj a odtlač levou paži silou své
pravé paže. Tak se od něj osvobodíš.

Opět prolomení
Věz, že přijíždí-li ti svou levou stranou na
tvou pravou a padá ti levou paží zezadu okolo
krku, je-li to slabší muž, jdi pravou paží za
sebe zdola nahoru tvrdě přes jeho levou a
levou rukou přijď své pravé na pomoc a
pevně mu tlač jeho levou paži zezadu na svou
šíji. Vyměkčí-li pak paži, uchop levou rukou
jeho levou a poval ho nepojmenovaným nebo
tajným chvatem.

Opět prolomení
Věz, že přijíždí-li ti svou levou stranou na
tvou pravou a padne ti levou paží zezadu
okolo těla a chce zápasit, udeř pravou rukou
za sebe zvnějšku shora dolů do kloubu jeho
levé paže a jeď vpřed. To učí 26. obrazec,
který říká toto: Přehmátni tomu, kdo tě
napadá, nebo mu jeď proti.
Toto je text a komentář poučky na koni:

47r

Von paiden seitten
du In an ler dich alle wider reitten

Z obou stran
se na něj nauč všechny protijízdy.

|Glosa |Merck das ist das du dich In allen
begegen oder an reitten nahent zw dem mann
solt halten zů wellicher seittñ du an In kumpst
|Also chumpstu an sn sein rechte seitten |So
treib die stuck behentlich die dar zw° gehorent

Komentář: Je to, že by ses měl při všech
míjeních nebo přijetích blíž k soupeři držet na
té straně, ze které na něj přijíždíš. Přijedeš-li
takto na jeho pravou stranu, proveď hbitě kus
k tomu náležející, nebo přijedeš-li na jeho
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levou stranu, rovněž proveď, co k tomu
náleží, a nenechej ho provést žádný kus.

oder chumpstu an sein lincke seitten |So treib
aber was dar zů gehört |vnd lass In zw kainen
stucken kumen
Das ist der text vnd die glos der stuck zů der
lincken seitten
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Toto je text a komentář kusu na levou
stranu:

Ob dw wilt reitten
ross laufs zw der anderñ seitten
die sterck schütte
An setz do mit In nötte
Wer wert dir das
weit swert vach trag an der hanthab

Pokud chceš jet,
popožeň koně na stranu soupeře,
sílu rozrušuj,
nastavuj, tím jej přiváděj do nesnází.
Kdo se tomu brání široce,
tomu chyť meč, přines na jílec.

|Glosa |Merck das ist |wenn dw Im wild zw°
der lincken seitten reitten |So soltu ÿm auch
starck an das swert pinden |vnd warten ob du
Im magst an gesetzen do mit ge twingstu In
das du wol magst kumen zw anderñ stucken
Das lert dich die xx figur |Die spricht also
|Schütt gegen allen treffen die ymmer werden

Komentář: Je to, že když mu chceš jet na
levou stranu, tak bys mu měl taky tvrdě vázat
na meč a zkoušet, zda mu můžeš nastavit.
Tím na něj naléháš, abys mohl dobře přijít s
dalšími kusy. To tě učí 20. obrazec, který
říká toto: Rozrušuj proti všem zásahům, jaké
jen budou.

Hie merck das stuck
|Wenn dw Im zů der lincken seitten zw reitest
so haw ym starck ein |vnd scheuß ym den ort
zů dem gesicht |vor setzt er oder sticht mit dir
geleichen |ee wenn er gar an dich chumpt |So
var mit dem lincken arm~ Inwendig auf vber
sein swert |vnd druck es also mit dem arm~ In
dein lincke seitten vnd reitt für dich |So
nÿmpstu ÿm sein swert Das lert die xvj figur
|Die spricht also |die were vach In der weit In
dem wider reitten ~
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Aber ein stuck
|Merck |wenn du ÿm zů der lincken seitten zw
reittest |vnd ÿm ein haust vor setzt er |vnd reitt
do mit nahent an dich |So begreiff mit der
lincken hant sein rechte so arbait mit dem
swert oder wart der ringen
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Das ist der text vnd die glos ob dich dein ros
mit gewalt fur In trüg
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Zde sleduj kus
Když mu přijíždíš na levou stranu, silně naň
sekni a vraž mu hrot na obličej. Kryje-li nebo
bodá současně s tebou, jdi, dřív než na tebe
přijde, levou rukou zevnitř vzhůru přes jeho
meč a takto ho tlač paží na svou levou stranu
a jeď vpřed. Tak mu vezmeš meč. To učí 16.
obrazec, který říká toto: Při protijízdě chyť
zbraň ve vzdálenosti.

Opět kus
Věz, že když mu přijíždíš na levou stranu a
sekáš na něj, kryje-li a při tom jede blíž k
tobě, uchop levou rukou jeho pravou. Tak
pracuj mečem nebo zkus zápas.
Toto je text a komentář, pokud tě tvůj kůň
nese silou před něj:

Oder vmbker
geruet zů jagen der wer
Mit allen kunsten
der jagt der schick nach gunstñ

Nebo se obrať
odpočatý, abys pronásledoval zbraň
se vším uměním.
Kdo pronásleduje, ten si počíná dle libosti.

|Glosa |Merck das ist ein ler |Ob dich dein roß
für trug das du zů keinen stucken mochtes
kömen |So lass dein ros nicht weit von ÿm

Komentář: Věz, že je to poučka. Pokud tě tvůj
kůň nese vpřed, takže nemůžeš provést žádný
kus, nenechej svého koně odběhnout daleko
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lauffen |dar vmb das es nicht müed werd |vnd
du auch gerued peleibst |vnd reitt gegen ÿm zů
der seitten do dich teÿcht do dw dein vortail
mit aller kunst am pösten mügst gehaben das
lert die xiiij figur |die spricht also |Anderweit
ker vmb do die ros hÿn hurtten
Das ist der text vnd die glos Ab dw an
danck zw seiner lincken seitten reittest

od něj. Proto se neunaví a také ty zůstáváš
odpočatý. A jeď proti němu na tu stranu, o níž
si myslíš, že na ni můžeš nejlépe získat
výhodu se všemi kusy. To učí 14. obrazec,
který říká toto: Obrať se jiným způsobem,
když se kůň žene pryč.
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Toto je text a komentář, pokud jedeš
nechtíc na jeho levou stranu:

48r

Ob dw veriagst
vnd andanck linck iagste
Sein swert auf taste
Ring stos mit väste

Pokud pronásleduješ
a z donucení pronásleduješ nalevo,
hmátni po jeho meči,
zápas, udeř silou.

|Glosa |Merck das ist ob dw an danck zw sein°
lincken seitten muest reitten hastu denn ein
swert |vnd er auch eins |So leg das dein auf den
lincken arm~ in die hůt |haut er dir denn oben
ein zw dem kopf |So var auf |vnd versetz mit
der langen schneid das dein ort zw deiner
lincken seitten stee |vnd reitt an ÿn |vnd
begreiff ÿn mit dein° lincken hant sein rechte
|vnd stos yn mit dem knopf vnder das gesicht
das lert die xvij figur |die spricht also Jagstu
linck |So vall auff swertes klos stos vnder
augen

Komentář: Věz, že to je, pokud musíš jet
nechtíc na jeho levou stranu, máš-li pak meč
a on také, polož jej na levou paži do střehu.
Seká-li ti pak shora na hlavu, jdi vzhůru a
vykryj dlouhým ostřím tak, aby tvůj hrot mířil
na tvou levou stranu, a jeď k němu a uchop
mu svou levou rukou jeho pravou a udeř ho
hlavicí pod obličej. To učí 17. obrazec, který
říká toto: Pronásleduješ-li vlevo, padni na
hlavici meče, udeř pod oči.

Aber ein stuck
|Merck |wenn dw reittest zw sein° lincken
seittñ so leg dein swert auff dein lincken arm~
in die hůt haut er dir denn oben ein zw° dem
kopf |So vorsetzt mit der langen schneid |vnd
haw Im aus der vorsatzung einen freÿen
oberhaw zw° dem kopf
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Das ist der text vnd die glos von der hinderñ
ansetzen
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Opět kus
Když mu přijíždíš na jeho levou stranu, polož
svůj meč na levou paži do střehu. Seká-li ti
pak shora na hlavu, vykryj dlouhým ostřím a
z vykrytí mu sekni volný horní sek na hlavu.

Toto je text a komentář o zadním
nastavení:

48v

Jagt man rechten
halb ker vmb wart vechtens
mit armen vahen
So mag dir kein schad nahent

Pronásleduje-li napravo,
napůl se otoč, pokus se o šerm
s chycením paže.
Tak nepřiblíží se ti žádná škoda.

|Glosa |Merck das ist ein ler |Ob sach wer das
dir ainer den ruck an gewünn |oder sünst
hinden an dich köm es wär mit einem spiess
|oder mit einem swert |So merck wil er dir
hÿnden setzen an dein rechte seitten |So wentt
dich aus dem stich auff dein lincke |Oder setzt
er dir hinden an dein lincke seitten |So went
dich aus dem stich gegen ÿm auff dein rechte

Komentář: Věz, že je to poučka. Pokud se věc
bude mít tak, že se ti soupeř dostal za záda
nebo jinak na tebe jde zezadu, ať by to bylo
kopím nebo mečem, tak věz, že když ti chce
nastavit zezadu na tvou pravou stranu, otoč se
z bodu na svou levou. Nebo nastaví-li ti
zezadu na tvou levou stranu, otoč se z bodu
proti němu na svou pravou stranu a při tom
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seittñ |vnd reitt do mit an ÿn |vnd arbait mit
dem swert oder mit dem ringen Das lert die
xxiiij figur |Die spricht also |Ob man dich Jagt
von paiden seitten ker vmb linck so er recht
chumpt

jeď na něj a pracuj mečem nebo zápasem. To
učí 24. obrazec, který říká toto: Pokud tě
pronásleduje z jedné či druhé strany, obrať se
vlevo, když přichází zprava.

Merck ein behendickait mit dem spiess
|Merck |wenn dw vor Im weg Jagst |vñ hast ein
glefen |vnd er auch eine Jagt er dir nach so halt
dein glefen auf deiner rechtñ achseln |vnd
merck |wenn er hinden schier an dich chümpt
so heb dein glefen vber das haupt vb auf dein
lincke achsel |vnd wennt dich gegen ÿm auff
dein lincke seitten |vnd slach do mit dein
glefen vnder dein arm~ |Also chumpstu ÿm do
mit gerad vnder augen ~
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Merck swert wider den spies
|Wenn dw hast ein swert |vnd er ein glefen |So
leg dein swert auf den lincken arm~ in die hůt
|Reitt er denn auf dich mit der glefen zw deiner
lincken seitten so reitt sittigclich wider gegen
ÿm |vnd wenn er chumpt zw dem treffen |So
var auff mit dem knopf |vnd lass die klingen in
der hant gegen dein° lincken seitten |vnd setz
ÿm die glefen da mit ab |Oder reitt er dir zw
der rechtñ seitten so streich slecht auff mit
dem swert an sein glefen zw seiner rechten
seitten |vnd var auff in das öber geheng |vnd
setz ÿm an in das gesicht
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Das ist der text vnd die glos vom swert
nemen
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48v

48v

Sleduj hbitost s kopím
Věz, že když před ním ujíždíš a máš kopí a on
také, pronásleduje-li tě, drž své kopí na
pravém rameni a věz, že když už na tebe
zezadu skoro dosahuje, zvedni své kopí přes
hlavu na své levé rameno a otoč se proti
němu na svou levou stranu a při tom svým
kopím udeř pod svou paži. Takto mu jím
příjdeš přímo pod oči.
Sleduj meč proti kopí
Když máš meč a on kopí, polož svůj meč na
levou paži do střehu. Jede-li pak na tebe s
kopím na tvou levou stranu, jeď stranou proti
němu a těsně před zásahem jdi hlavicí vzhůru
a čepel nechej v ruce proti své levé straně a
odstav mu kopí. Nebo jede-li ti na pravou
stranu, tak udeř mečem jeho kopí na pravou
stranu a jdi vzhůru do horního visení a nastav
mu do obličeje.

Toto je text a komentář o sebrání meče:

49r

Der messer nemen
behalten lere an schemen

Tesák sebrat,
udržet se nauč bez zaváhání.

|Glosa |merck wenn dw zw Im reittest |vnd an
yn kumpst mit deiner rechten seitten an die
sein |So haw ÿm oben starck ein zw° dem kopf
|vnd stich ÿm zw dem gesicht |Vor setzt er den
stich so hurtt an ÿn |vnd begreiff mit lincker
verkärter hant sein rechten arm~ vorñ vnder
seinem knopf |vnd halt yn also vest |vnd peug
dein lincken arm~ auswertz an dem gepint
seins swertz |So mues er das swert lassen
vallen |Dennoch magstu ÿn halden mit der ain
hant |vnd mit der anderñ slach das lert die xxv
figur |Die spricht also |Der messer nemen vnd
behalden gedenck etc

Komentář: Věž, že když jedeš k němu a
najíždíš mu svou pravou stranou na jeho,
tvrdě mu sekni shora na hlavu a bodni mu na
obličej. Kryje-li bod, vrhni se na něj a
obrácenou levou rukou uchop na jeho pravé
předloktí pod hlavicí a takto jej pevně drž a
svou levou paži ohni vně na jílec jeho meče.
Tak musí pustit meč. Nicméně ho můžeš
jednou rukou držet a druhou udeřit. To učí
25. obrazec, který říká toto: Mysli na sebrání
tesáku a jeho udržení.
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Das ist der text vnd die glos von dem stuck
das da haist der vngenãt griff
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49r

Toto je text a komentář o kusu, který se
nazývá nepojmenovaný chvat:

49v

Den vngenanten den starcken
in verwant
Ir slahen Ir stechen
verdirbt an alles vechtñ

Nepojmenovaný silnému
při použití
jeho sekání, jeho bodání
překazí beze všeho šermu.

|Glosa |Merck das ringen haist der vngenant
griff dar vmb das es yederman nicht versten
sol |wenn man macht do mit einem starcken
alle sein häw |vnd stich zw nicht an alles
vechten |wenn man In recht do mit begreifft
den treib Also ~
|Merck wenn du chumpst mit dein° lincken
seitten an sein rechte hat er denn sein swert
getzogen oder sünst ein ander wer |vnd wil
dich slachen oder stechen |So begreiff mit der
rechten hant sein rechte |vnd ruck sy für dein
prust |vnd leg dich mit dem leib starck dar auff
|vnd reitt für dich |So prichstu Im den arm~
oder er muß vallen |Oder wiltu in nicht
werffen |wenn du seinen arm~ für dich geruckt
hast |So begreiff mit der lincken hant seinen
rechten elpogen |vnd stos da mit von dir |vnd
mit der rechten begreiff sein swertz knopf |vnd
rück den zů dir so nympstu ÿm sein swert Das
lert die drey vnd tzwaintzigist figur |Die
spricht also |Der vngenant grif |were nÿmpt
oder veltt In ~

Komentář: Věz, že tento zápas se nazývá
nepojmenovaný chvat proto, aby mu nikdo
nerozuměl, poněvadž jím se silnému člověku
maří všechny jeho seky a body beze všeho
šermu, když se ho při tom správně chytí.
Prováděj ho takto:
Když přicházíš svým levým bokem na jeho
pravý, má-li pak vytasen meč nebo jinou
takovou zbraň a chce tě udeřit nebo bodnout,
tak pravou rukou uchop jeho pravou a strhni
ji před svou hruď a hrubě na ni nalehni tělem
a jeď kupředu. Tak mu lámeš paži nebo musí
spadnout. Nebo nechceš-li jej shodit, když
máš jeho paži k sobě přitisknutou, tak uchop
levou rukou jeho pravý loket a odstrč jej od
sebe a pravou uchop hlavici jeho meče a trhni
jí k sobě. Tak mu vezmeš meč. To učí
dvacátý třetí obrazec, který říká toto:
Nepojmenovaný chvat bere zbraň nebo jej
shodí.

Das ist der text vnd die glos von dem
sunnen tzaigen
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49v

Toto je text a komentář o ukazování
slunce:

50r

Wiltu an fassen
Neben reittens nicht soltu lassen
Das sunnen zaigen
linck erm~l treib wiltu naigen
Das vor haubt taste
gegen nack druck sere vaste
Das er sich schwëncket
vnd selden wider auf gelencket

Chceš-li uchopit,
neměl bys ho nechat projet vedle sebe.
Ukazování slunce
proveď za levý rukáv, chceš-li zaklonit.
Hmátni před hlavu,
proti šíji tlač velmi tvrdě,
aby se vyvrátil
a stěží znova narovnal.

|Glosa merck das sunnen zaigen ist ein guet
ringen zw° ross |Das magstu treiben zw allen
seitten |wenn dw nahent am den man kumpst
Merck das treib also |Wenn dw mit ym zw°
sãmen reittest |vnd wild ringen |So halt dich
nahent zů ym chumpstu denn mit deiner
rechten seitten an die sein |So var mit der
lincken hant hinden vmb ÿn ~ |vnd begreiff do
mit sein lincken arm~ |vnd zeuch In do mit vast

Komentář: Věz, že ukazování slunce je dobrý
zápas na koni, který můžeš provádět na
všechny strany, když se k soupeři přiblížíš.
Věz, že ho prováděj takto: Když jedeš
společně s ním a chceš zápasit, drž se blízko u
něj. Přijdeš-li pak svou pravou stranou na
jeho, jdi levou rukou okolo něj zezadu a
uchop jeho levou paži a táhni ho za ni pevně
k sobě a pravou rukou mu jdi zdola na spodní
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čelist a tlač mu obličej vzhůru proti slunci.
Tak se vyvrátí a padne před tebe. Nebo
přijdeš-li levou stranou na jeho pravou, uchop
ho jako dříve a poval ho za sebe. To učí 15.
obrazec, který říká toto: Při přiblížení chyť
ruku, jeho tvář otoč tam, kde je krk.

zw dir |vnd mit der rechten hant var Im vnden
an den kintpackñ |vnd stös ym do mit sein
antlütz vber sich zů perg gegen der sunnen |So
gewint er den swanck |vnd felt für dich |Oder
|kumpstu mit der lincken seitten an sein rechte
|So vass In als vor |vnd wurff in hinder dich
Das lert die xv figur |Die spricht also |In der
näch vach die hant ver ker sein antlütz da der
nack ist ~
Das ist der text vnd die glos wie man pricht
das sunnen zaigen

176
50r

Toto je text a komentář, jak by se mělo
prolamovat ukazování slunce:

Wer dir das rempt
vbergreiff den der wirt beschempt
druck arm~ zů haubt
der grif oft satel beraubt

Kdo do tebe strčí,
tomu přehmátni. Bude zostuzen.
Tlač paži k hlavě.
Tento chvat často o sedlo připraví.

|Glosa |merck den pruch treib also |wenn er
chumpt mit seiner rechten seitten an die dein
|vnd felt dir mit der rechten hant vnden an den
kintpacken |vnd wil dich also von ÿm stossen
|So slach deinen rechten arm~ vber seinen
rechten |vnd druck yn an dein prust |vnd reitt
für dich so ist es geprochen |Oder prich es mit
dem schaf griff |vnd wie du Im den arm~ zů
haupt drucken solt das vindestu vorñ in dem
strauffen geschriben ~

Komentář: Věz, že prolomení prováděj takto:
Když přichází svou pravou stranou na tvou
levou a padne ti pravou rukou zdola na spodní
čelist a chce tě takto od sebe odstrčit, udeř
svou pravou paží přes jeho pravou a přitiskni
ho na svou hruď a jeď vpřed. Tak je to
prolomeno. Nebo to prolamuj ovčáckým
chvatem. A jak bys mu měl tisknout paži k
hlavě, to najdeš popsáno vpředu v proužku.

das ist der text vnd dir glos vonn dem
verporgen ringen
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Toto je text a komentář o tajném zápasu:

50r
50v

Wiltu aber dich massen
des vahens liecht von dir lassen
Ringens deñ fure
Gefangen hin ane schnure

Chceš-li si však chyceného
snadno sobě ponechat,
zápas tedy veď,
bez provazu zajmi.

|Glosa merck das ist ein verporgens ringen zw°
ross |vnd hat nicht namen als die anderñ ringen
haben |Das sol man an das liecht nicht lassen
kömen noch yeden man sehen lassen Merck
das treib also |wenn du mit ym zů samen
reittest |So wart das du Im chumpst mit deiner
lincken seitten an sein rechte |vnd begreiff mit
der rechten hant sein rechte |vnd ruck die fur
dich |vnd mit der lincken hant begreiff begreiff
sein rechten elpogen vnd stos den vber sich
|vnd peug Im mit der rechten hant sein rechten
arm~ gar wol oben vber deinen lincken |vnd
heb mit dem lincken arm~ vbersich |Also ist er
gefangen an alle pant |vnd magst ÿn also füren
wo dw hin wild |oder den arm~ prechen

Komentář: Věz, že je to tajný zápas na koni a
nemá jméno jako jiné zápasy. Nemělo by se
jen tak nechávat, aby mohl kdokoli přijít a
koukat se na něj. Věz, že ho prováděj takto:
Když jedeš společně s ním, snaž se, abys mu
přišel svou levou stranou na jeho pravou, a
pravou rukou uchop jeho pravou a trhni jí
před sebe a levou rukou uchop jeho pravý
loket a odstrč jej vzhůru a pořádně mu pravou
rukou ohni jeho pravou paži vrchem přes
svou levou a zvedni ji levou paží vzhůru.
Takto je bez pout zajat a můžeš ho odvést,
kam chceš, nebo mu lámat paži.
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Das ist der text vnd die glos von dem vor
vnd von dem nach
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50v
51r

Den vor griff merck
Der pricht fürpas sein sterck

Toto je text a komentář o před a po:
Dbej na předchyt28,
který prolamuje jeho sílu.
Komentář: Je to poučka, že bys měl důsledně
dbát na předchycení, ježto je dvojí. První je,
když jdeš kupředu a uchopíš ho dřív, než on
tebe. Druhé je, když jde kupředu on a uchopí
tě dřív, než ty jeho. A na tyto dva způsoby
bys měl umět své kusy naprosto správně
provádět a rozuměj tomu takto: Uchopíš-li ho
dříve, proveď svůj kus hbitě, aby ti ho
nemohl prolomit. Nebo uchopí-li tě dříve on,
dbej, abys mu hbitě prolomil, aby nemohl
provést kus. Stejně tak bys měl těchto dvou
věcí dbát se všemi zbraněmi na koni. Jimi
budou oklamáni ti, kteří spoléhají na svou sílu
a nehodlají se držet pravého umění.

|Glosa merck das ist ein ler das dw gar eben
solt mercken auf den vorgriff wenn ir sein
zwen |Der ein das ist |wenn du vorkumpst |vnd
begreifst ÿn ee wenn er dich |Der ander ist
|wenn er vor chumpt |vnd begreifft dich ee weñ
du ÿn |vnd auff die zwaÿ ding so soltu deine
stuck gar gerecht wissen zů treibñ |vnd das
vernÿm also |Begreifstu ÿn vor |So treib
deinew stuck do mit behendtleich so mag er
dir sy nicht geprechen |Oder begreifft er dich
vor so wart das dw Im das behendtlich
prechest |So mag er zů dem stuck nicht
kummen |Des geleichen soltu die zwaÿ ding
mercken mit aller wer zů ross |Do mit werden
die betrogen die sich auff ir sterck verlassen
|vnd vor rechter kunst nicht wöllen halden ~

28

předchyt podle vzoru předsek - tedy chycení
soupeře rukou před začátkem jeho akce

Hie merck das vechten mit dem kurtzen
swert zů Ross
|Wenn du gegen ym reittest |So halt dein swert
mit der rechten hant peÿ der hanthab |vnd mit
der lincken greiff mitten in die klingen |vnd
leg es also fur dich auf den satelpogen |Reitt er
dir denn auff dein rechte seitten gegen dir |vnd
haut dir oben ein zů dem kopff |So vorsetz mit
dem swert von deiner lincken hannt uñ stich
Im zw dem gesicht |Oder chumpt er ze nahent
an dich das dw Im nicht zw° stechen oder an
setzen magst |So var ÿm mit dem voderñ tail
deins swertz vorñ vber sein lincke achsel vmb
den hals |vnd ruck yn do mit zw dir auf die
seitt |So feltt er
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Aber ein stuck mit dem kurtzen swert
|Wenn dw gegen ym reittest mit dem kurtzen
swert |Reitt er dir denn zů der rechten seitten
|vnd sticht dir zw dem leib |Das setz slëcht ab
mit dem kurtzen swert |vnd setz ÿm an oder
sticht er dir zů dem gesicht |So var auf gegen
dem stich |vnd wind Im den ort oben ein zů
dem gesicht oder kumpt er do mit nahent an
dich so wart der ringen ~
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Aber ein stuck
|Merck reittestu mit halbem swert zw seiner
lincken seitten |Sticht er dir denn zů dem leib
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51r

51r
51v

51v

Zde sleduj šerm se zkráceným mečem na
koni
Když jedeš proti němu, drž svůj meč pravou
rukou za jílec a levou uchop čepel v polovině
a takto jej polož před sebe na sedlový oblouk.
Jede-li pak proti tobě na tvé pravé straně a
seká ti shora na hlavu, vykryj mečem od své
levé ruky a bodni mu na obličej. Nebo
přichází-li příliš blízko k tobě, takže na něj
nemůžeš bodat ani mu nastavovat, jdi mu
přední částí svého meče kupředu nad jeho
levým ramenem okolo krku a trhni jím k sobě
na stranu. Tak spadne.

Opět kus se zkráceným mečem
Když proti němu jedeš se zkráceným mečem,
jede-li ti pak na tvou pravou stranu a bodá ti
na tělo, odstav zkráceným mečem a nastav
mu. Nebo bodá-li ti na obličej, jdi vzhůru
proti bodu a naviň mu hrot vrchem na obličej.
Nebo přichází-li při tom blíž k tobě, zkus
zápas.
Opět kus
Věz, že jedeš-li s polovičním mečem na jeho
levou stranu, bodá-li ti pak na tělo, jdi hlavicí
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nahoru proti své levé straně a čepel nechej
viset vedle sebe rovněž na své levé straně a
takto mu odstav bod zkráceným mečem a
nastav mu.

|So var auff mit dem knopf gegen deiner
lincken seitten |vnd lass die klingen neben dir
nÿder hangen auch zw deiner lincken |vnd setz
Im den stich also ab mit dem kurtzen swert
vnd setz Im an ~
Aber ein stuck
|Merck reittestu Im mit halben swertt zw seiner
lincken seitten haut er dir denn oben ein zů
dem kopf |So vor setz zwischñ paiden henden
|In das swert |vnd las das swert auß der rechten
hant |vnd kum do mit der lincken zů hilff
mitten in die klingen |vnd slach In mit dem
knopff zw dem haupt oder zw dem lincken
elpogen ~
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Aber ein stuck
|Merck |wenn dw Im mit halbm~ swert reittest
zw seiner ki lincken seitten haut er dir denn
oben ein zů dem kopf |So vor setz zwischen
deinenn henden in die klingen |vnd begreiff In
der vor satzung mit der lincken hant deine~
swertz knopf |vnd slach In mit eine~ freÿen
ober haw aus dem langen swert zw dem kopff
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Hie merck mit halbem swert gegen der
glefen
|Merck |wenn dw reittest gegen ÿm mit halbem
swert |vnd er wider gegen dir mit seiner glefen
zw dein° rechten seittñ |So merck wenn es get
an das treffen |So var auff mit dem halben
swert auf dein rechte seitten gegen der glefen
|vnd i setz den stich ab |vnd reitt do mit an ÿn
|vnd stich ym zw dem gesicht oder setz ÿm an

184

Aber ein stuck mit dem kurtzen swert zů
Ross gegen der glefen
|Merck wenn dw reittest mit dem halben swert
|Jagt er denn auff dich mit der glefen zw deiner
lincken seitten |vnd wil dir an setzen |So var
auf mit dem knopf gegen deiner lincken seitten
|vnd lass den ort neben dir nÿder hangen |Auch
zw der deiner lincken seitten |vnd setz ab mit
dem kurtzen swert |vnd reit do mit an ÿn |vnd
setz ym an |Magstu zw dem ansetzen nicht
chummen |So wart der ringen tc° ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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51v

51v

52r

52r

All hÿe hebt sich an die glos vnd die aus
legung der zedel der kunst des
kampffechtens
|Die gedicht vnd gemacht hat |Johannes

Opět kus
Věz, že jedeš-li mu s polovičním mečem na
jeho levou stranu, seká-li ti pak shora na
hlavu, vykryj mezi oběma svýma rukama na
meči a pravou rukou pusť meč a přijď s ní na
pomoc levé v polovině čepele a udeř mu
hlavicí na hlavu nebo na levý loket.

Opět kus
Věz, že když mu jedeš s polovičním mečem
na jeho levou stranu, seká-li ti pak shora na
hlavu, vykryj mezi oběma svýma rukama na
čepeli a v krytu uchop levou rukou hlavici
svého meče a tni mu z dlouhého meče volný
sek shora na hlavu.
Zde sleduj s polovičním mečem proti kopí
Věz, že když jedeš proti němu s polovičním
mečem a on proti tobě s kopím na tvou
pravou stranu, tak dbej, abys těsně před
zásahem šel polovičním mečem vzhůru na
svou pravou stranu proti jeho kopí, a odstav
bod a jeď jím na něj a bodni mu na obličej
nebo mu nastav.
Opět kus se zkráceným mečem na koni
proti kopí
Věz, že když jedeš s polovičním mečem,
pronásleduje-li tě pak s kopím na tvou levou
stranu a chce ti nastavit, jdi hlavicí vzhůru
proti své levé straně a hrot nechej viset dolů
vedle sebe rovněž na své levé straně a odstav
zkráceným mečem a najeď jím na něj a
nastav mu. Nemůžeš-li provést nastavení,
pokus se o zápas atd.
Zde začíná komentář a vysvětlení
pravidel29 umění soubojového šermu,
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která

zveršoval

a

vytvořil

Johannes
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liechtenawer der ein hoher maister in der kunst
gewesen ist dem got genädig seÿ |vnd dar vmb
das die kunst fürsten |vnd her°en |Ritter |vnd
knechten zw gehört das sy die lernen |vnd
wissen süllen |So hat er die kunst lassen
schreibn mit verporgen |vnd verdachten worten
|Dar vmb das sy ÿderman nicht vor ne~men
noch ver sten sol |vnd hat das getan durch der
leichtfertigen schirmaister willen |die ir kunst
gering wegen das von der den selbigen sein
kunst nicht geoffenwartt noch gemain solt
werden sollichen leitten die die kunst In
wirden nicht chünnen halden |Als denn der
kunst zu gehört vnd die selbigen verporgen
|vnd verachten wort des kampffs vechtens die
stenn hie hernach |In der glosen |Also verklert
|vnd aus gelegt das sy ÿder man wol ver nemen
|vnd ver sten mag der do anders vechten kan ~

53r

Hie hebt sich an die vor red
|Junck ritter lere |Got lieb haben frawen Jo ere
|So wechst dein ere |Vbe ritterschafft |vnd lere
|kunst dye dich zyret |vnd In kriegen zu eren
hofiret |Ringes guet fesser |Glefen sper swert
|vnd messer |Mandleich bederben |vnd In
anderñ henden verderben |Haw drein vnd hurrt
dar |Rausch hin trif oder la farñ |Das yn die
weyssen Hassen |dye mann sicht preysen ||Dar
auff dich fasse |Alle kunst haben leng vnd
masse
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das ist der text vnd die glos einer gemainen
ler zw kampff
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Liechtenauer, jenž je Bohu milým vysokým
mistrem v umění. A proto náleží knížatům a
pánům, rytířům a panošům, že by ho měli
poznat a naučit se mu. Proto je nechal zapsat
tajnými a šifrovanými slovy, aby je nikdo
nemohl pochopit a rozumět jim. A učinil tak
kvůli povrchním šermířským mistrům, kteří si
jeho umění neváží, aby jeho umění nebylo
zveřejňováno ani všeobecně zpřístupňováno
takovými lidmi, kteří nemají takovou znalost
umění, jaká by mu příslušela. A tato tajná a
zašifrovaná slova soubojového šermu uvedená dále v komentářích budou vysvětlena a
vyložena, aby je mohl dobře pochopit a
porozumět jim každý, kdo jinak už šermovat
umí.
29

Slovo zetel označuje verše, jimiž jsou šifrovanou
formou kodifikována pravidla šermu. Správnější
překlad by byl spíše "veršovánka", ale zde použiji
raději obecnějšího termínu "pravidla".

53r
53v

53v

Zde začíná předmluva
Mladý rytíři, uč se Boha milovat a dámy
uctívat, tak zvětšuje se tvá čest. Cvič se v
rytířství a uč se umění, které tě ozdobí a v
boji čestně poslouží, dobře zápasem
popadnout, jízdní kopí, kopí, meč a tesák
mužně používat a v jiných rukou mařit. Sekej
a útoč, buď rychlý, zasáhni nebo se stáhni po
způsobu velebícím člověka. Na to se říká:
Všechno umění má délku a rozměr.
Toto je text a komentář obecné poučky o
souboji:

Wer ab sinnet
vechtens zw fuess beginnet

Kdo sestoupit hodlá,
pěší šerm zahajuje.

|Glosa |merck das ist ein ler |Man mag vechten
In harnasch zw fuess |vnd zů ross |Dar nach als
sich zwen verwilligent vn auch was das recht
aus weist |vnd wär es sach das du dich mit
eine~ solt slachen oder vechten zw° ross |vnd
dëucht dich das er dir do mit zw gescheid oder
zů mächtig wer |So trit ab zw fuess |vnd vicht
mit ym aus der hernach geschriben kunst

Komentář: Věz, že je to poučka. Člověk může
šermovat ve zbroji pěšky a na koni. Když
potom svolíš a také právo prokazuješ a bylo-li
by to tak, že by ses měl se soupeřem bít nebo
šermovat na koni a zdálo by se ti, že se ti při
tom příliš chytře nebo příliš silně brání, tak
sestup z koně a šermuj s ním podle zde
popsaného umění.

Das ist der text vnd die glos von zawaien
stënden
Der schick sein sper
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Toto je text a komentář o dvou postojích:

53v

Své kopí postav
68

zwai sten anheben recht wer

do dvou postojů, zbraň správně pozvedni.

|Glosa |merck das ist wenn dw abgetreten pist
vom ross |So soltu zw hant des ersten In dem
anheben wissen zwen stënt |Der erst stant ist
wie dw dich mit der glefen schicken solt ze
kampf |Der ander ist |wie du dich solt schicken
mit dem swert |Auch soltu wissen mit der
glefne zwen besunder stänt |Der erst stant ist
vnd gehört zw dem ob er auff dem ross beleibt
|Der ander stant gehört zw dem ob er auch
abtritt gegen den zwaien stenden |Soltu die
stuck gerecht wissen zw treiben die dir
hernach am nagsten verklert werden

Komentář: Věz, že to je, když jsi sestoupil z
koně, měl bys nejprve znát dva postoje. První
postoj je, jak by ses měl postavit s kopím.
Druhý je, jak by ses měl postavit s mečem.
Také bys měl znát dva důležité postoje s
kopím. První postoj je a přísluší, pokud
soupeř zůstává na koni. Druhý postoj náleží
proti dvěma postojům, pakliže taky sestoupil
z koně. Kusy, které budou záhy vysvětleny,
bys měl umět správně provádět.

Das ist das erst stuck
|Merck mit dem ersten stuck schick dich also
|wenn dw abgetretten pist vom ross |vnd er
nicht abtreten wil |So ste mit dem lincken
fuess vor |vnd setz dein glefen zw deiner
rechten seitten in die erd |vñ halt den ort gegen
ÿm zw welicher seitten er dir denn zů reitt
|Auff die selbig seitten wendt dich albeg gegen
Im |vnd weiß ym mit deiner glefen die sein ab
vnd setz Im do mit an
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Aber ein stuck
|Wenn dw abgetretñ pist zw ross fuess pleibt er
dann auf dem ross |So ste mit dem lincken
fuess vor |vnd halt dein glefen In der mitt mit
paiden henden fur dich twerchs |Also das der
voder ort lenger sey dann der hynder |Reitt er
dann auff dich mit der glefen |So streich vast
mit dem vodern tail deiner glefen zw seiner
rechten seitten an die sein |vnd setz im do mit
an mit einem aus tritt auf sein seitten
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Aber ein stuck
|Merck |wenn dw ab getreten pist zw° fůess
pleibt er denn auf dem ross |So halt dein glefen
neben deiner rechten seitten in der vndern hůt
mit dem ort gegen ÿm |Reitt er denn mit der
glefen auf dich zů dein° lincken seitten |So
setz ab mit der glefen auch zw deiner lincken
seitten |vnd spring auf dein rechte seitten |vnd
setz ÿm an
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Aber ein annders stuck
|Merck |wenn dw abgetreten pist zů fuess |Reitt
er denn auf dich mit dem swert |So stich Im
mit der glefen zw den plösen |vnd wart ob du
Im magst an gesetzen |vnd das thůe mit aus
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54r

54r

54v

54v

Toto je první kus
Věz, že s prvním kusem se postav takto:
Když jsi sestoupil z koně a on sestoupit
nechce, stůj s levou nohou vpředu a své kopí
postav na své pravé straně na zem a drž hrot
proti němu na tu stranu, ze které na tebe
najíždí. Na tuto stranu se vždy otoč proti
němu a odraž mu svým kopím jeho a při tom
mu jím nastav.
Opět kus
Když jsi sestoupil na nohy, zůstává-li pak
soupeř na koni, stůj s levou nohou vpředu a
své kopí drž v polovině oběma rukama šikmo
před sebou. Takto je pak přední hrot daleko
vzadu. Najíždí-li pak na tebe kopím, udeř
pevně jeho kopí přední částí svého na jeho
pravou stranu a při tom mu nastav s
odkrokem na jeho stranu.
Opět kus
Věz, že když jsi sestoupil na nohy, zůstává-li
pak soupeř na koni, drž své kopí vedle své
pravé strany v dolním střehu hrotem proti
němu. Najíždí-li pak na tebe kopím na tvou
levou stranu, odstav kopím taky na svou
levou stranu a skoč na svou pravou stranu a
nastav mu.
Opět další kus
Věz, že když jsi sestoupil na nohy, najíždí-li
pak na tebe s mečem, bodni mu kopím do
odkrytí a sleduj, zda mu můžeš nastavit, a
udělej to s odskokem na stranu.
69

springen auf ein seitten ~
Das ist der text vnd die glos des anderñ
stantz wenn ir paid abgetreten seit zw fuess
mit der glefen wider die glefen zw kampff ~
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Toto je text a komentář o druhém postoji,
když jste již oba při souboji sestoupili z
koní s kopím proti kopí:

Sper vnd ort
deñ vor stich stich an vorcht

Kopí a hrot,
pak bez bázně bodni předbod.

|Glosa |merck das ist der ander stant |wenn er
auch abgetreten ist |vnd be helt sein glefen
|vnd thůe du die dein |So schick dich also
gegen ÿm ste mit dem lincken fuess vor |vnd
halt dein glefen neben deiner rechten seitten In
der vnderñ hůt |vnd wart da du Im albeg ee zů
stichst |wenn er dir |Oder halt dein glefen mit
der rechten hant vber sein dein haubt zw dem
schůß |vnd tritt also zw Im |vnd wart das du ee
scheust wenn er |vnd volg pald dem schuss
nach zw Im mit dem swert gegen der glefen
die dir her nach In andern stucken vorklert
werden ~

Komentář: Věz, že toto je druhý postoj. Když
on také sestoupil a drží své kopí a ty své,
postav se proti němu takto: Stůj s levou
nohou vpředu a drž své kopí vedle své pravé
strany v dolním střehu a snaž se, abys na něj
bodl vždy dříve než on na tebe. Nebo drž své
kopí pravou rukou nad svou hlavou k hodu a
takto k němu vykroč a snaž se, abys hodil
dříve než on. A po hodu běž ihned k němu s
mečem proti kopí, což ti bude vysvětleno v
dalších kusech.

Das ist der text vnd die glos von an setzen
vnd von zucken mit der glefen zw° kampf
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Toto je text a komentář o nastavení a
odtrhnutí kopím v boji:

55v

Spring wind setz recht an
wert er zuck das gesigt Im an ~

Skoč, naviň, správně nastav,
brání-li se, odtrhni mu na obličej.

|Glosa merck das ist ein anders |wenn ir paid
abgetreten seit zw fuess |vnd yeder hat sein
glefen |wiltu denn nicht schiessen |Als vor
geschriben stet |So halt dein glefen neben
deiner rechten seitten in der vndern hůt |vnd
gee also zw Im |vnd stich ÿn kundleich zw
dem gesicht aus gestrackten armen |Sticht er
denn mit dir geleich ein |So var auf mit deiner
glefen an den seinen In das ober geheng |vnd
spring do mit zw Im |vnd setz ÿm oben an
|Vert er denn auf mit den armen |vnd wert den
oberñ stich |So zuck |vnd setz Im den ort vnder
sein lincks vchsen In die plöss |oder sünst wo
dw hÿn magst |vnd dring In vor dir hÿn

Komentář: Věz, že toto je další, když jste již
oba sestoupili na nohy a každý máte své kopí.
Nechceš-li pak provést hod, jak stojí popsáno
výše, tak drž své kopí vedle své pravé strany
v dolním střehu a takto jdi k němu a bodni mu
směle na obličej z napnutých rukou. Bodá-li
pak současně s tebou, jdi svým kopím nahoru
na jeho v horním visení a při tom skoč k
němu a nastav mu shora. Jde-li se pak pažemi
vzhůru a brání se hornímu bodu, odtrhni a
nastav mu hrot pod jeho levé podpaží do
odkrytí nebo jinam, kam chceš, a odtlačuj
před sebou.

Das Ist der text vnd die glos von einer ler
wie man zucken sol
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Toto je text a komentář o poučce, jak by se
mělo odtrhávat:

Wiltu vor stechen
mit zucken lere wer prechen

Chceš-li předbodávat,
odtrhnutím se nauč prolamovat zbraň.

|Glosa |merck das Ist |wenn dw yim wilt vor
stechen ee wenn er dir oder sünst vor chümpst

Komentář: Věz, že to je, když chceš na něj
předbodnout dříve než on na tebe nebo jinak
70

předcházet bodem. Kryje-li bod, měl bys
vtom znát, jak bys měl měnit skrz nebo
odtrhávat, aby ti nenastavil, zatímco
odtrháváš skrz. A rozuměj tomu takto: Kryjeli bod silně kopím a nechává hrot jít do strany
vedle tebe, ihned odtrhni a bodni mu na
druhou stranu. Nebo zůstává-li ti při vykrytí
hrotem před obličejem, neodtrhávej skrz, ale
zůstaň svým kopím na jeho a pracuj do
odkrytí podle toho, jak cítíš, zda navázal
tvrdě nebo měkce.

mit dem stich |Vor setzt er den stich |So soltu
|Inndes wissen wie dw durch wechselñ oder
zucken solt das er dir icht an setzt die weil du
durch zuckest |Vnd das |vernym also |Vor setzt
er den stich starck mit der glefen |vnd lest den
ort neben dir beseitt aus gen |So zuck pald vnd
stich Im zw der anderñ seitten |Oder pleibt er
dir in der vorsatzung mit dem ort vor dem
gesicht |So zuck nicht durch so beleib mit
deiner glefen an der seinen |vnd arbait zw° der
plöss |Darnach als dw emphindest ob er hert
oder waich angepunden hat
Das ist der text vnd die glos wie man das
zucken prechen sol
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Toto je text a komentář o tom, jak by se
mělo odtrhávání prolamovat:

56r

Merck wil er zyhen
von schaiden vnd wil er fliehen
So soltu ÿm nahent
zů weisleich wart vahen

Věz, že chce-li vytáhnout
z pochvy a chce-li utéci,
měl by ses k němu přiblížit,
aby ses pokusil obezřetně uchopit.

|Glosa merck |Das ist |Ob er vor chumpt mit
dem stich |das du Im vor setzen muest |So
vorsetz also das dein ort nicht weÿt neben Im
beseitt |aus gee |Sunder beleib ym do mit
nahent |vor dem gesicht oder der prust Zuck er
denn oder wechselt durch das vorsetz ÿm nicht
|vnd volg ym nach mit dem ort |vnd setz ÿm an
die weil er durch zuckt |Triffstu ÿn denn recht
mit dem ansatz |So dring ÿn also für dir hyn
|vnd lass yn von dem ort nicht abkömen |Wil
er denn mit abtrettñ hindersich zw ruck aus
dem ort fliechen oder hinder sich dar aus
springen |oder wil sich also aus dem stich
wenden |vnd wendt dir zw ein~ seitten |So
spring zw ÿm |vnd wart das dw In ia weisleich
|vnd recht begreiffest mit arm~ prüchen oder
sünst mit anderñ ringen ~

Komentář: Věz, že to je, pokud předcházíš
bodem, aby se proti tobě musel krýt,
nevykrývej tak, aby tvůj hrot šel stranou
vedle něj, nýbrž mu jím zůstávej blízko před
obličejem nebo před hrudí. Odtrhne-li pak
nebo mění skrz, nekryj ho a následuj ho
hrotem a nastav mu, zatímco odtrhává skrz.
Trefíš-li ho pak nastavením správně, odtlačuj
ho takto před sebou a nenechej ho odejít z
hrotu. Chce-li pak odkročením nazpátek utéci
z hrotu vzad nebo odskočit dozadu nebo
chce-li se takto z bodu obrátit a obrací se ti na
stranu, skoč k němu a snaž se ho obezřetně a
správně uchopit s lámáním paže nebo jiným
zápasením.

Das ist der text vnd die glos von Ringen zw
kampf
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Toto je text a komentář o zápase v souboji:

56r

Ob dw wild ringen
hinder pain recht lere springen
Rigel vor schiessen
Das vor pain kunstlich vor schliessen

Pokud chceš v souboji zápasit,
nauč se za nohu správně skákat,
blokování vystřelit,
přední nohu dovedně zavřít.

|Glosa |merck |Das ist ob dw mit Im ringen
wilt |So solt du vor allen sachen wissen wie du
Im recht solt springen hinder seinen vor
gesetztñ fues |vnd den selben fues solstu yn
mit der kunst verrigelñ |vnd verschliessen die

Komentář: Věz, že to je, pokud s ním chceš
zápasit, měl bys především znát, jak bys mu
měl správně skákat za jeho předsunutou nohu
a tuto nohu mu s uměním blokovat a zavřít,
což ti bude vysvětleno dále.
71

dir hernach vorklert wirt
Das Ist ein Ringen
|Merck wenn du In an velst mit ringen |vnd er
dich wider |So sich aber ein fues hat für gesetzt
oder nicht Hat er denn kainen vor |So ruck yn
zw° dir oder stos yn von dir so mues er für
treten |Schreitt er dann vor mit dem lincken
fuess so spring pald mit dem rechtñ fuess
hynder seinen lincken |vnd peug dein rechstz h
knÿe |vnd druck yn do mit hinden in sein
lincke knÿckel |vnd ruck yn mit paiden henden
dar vber
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Ein Ander Ringen
|Wenn dw Im springst mit dem rechten fuess
hinder sein lincken |So schreit mit dem linckñ
fuess hin nach zwischen seinew paide fuess
|vnd fass sein lincks knÿe zwischen deine
paide knÿe |vnd haldes do mit vest |vnd stos yn
mit der lincken hannt voren an die hauben |vnd
mit der rechten zeuch yn hÿnden auff die
seitten |So feltt er
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Ein Ander Ringen
|Merck wenn dw In fast mit ringen |vnd er dich
wider |Stet er denn mit dem lincken fuess vor
|So spring mit dem rechten voren für sein
paide füess |vnd var Im mit dem rechten arm~
vnder seine lincken durch hinden vmb den leib
|vnd fass yn also auff die rechten hüff |vnd
würff ÿn fur dich |Oder stet er mit dem rechten
fuess vor |So spring mit dem lincken für sein
paide füess |vnd var ÿm mit dem lincken arm~
hinden vmb den leib |vnd wurff ÿn für dich
vber dein lincke hüff
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Das ist der text vnd die glos das man alle
Ringen sol wissen zw paiden seitten zw°
treiben
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56v
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57r

Toto je zápas
Věz, že když ho napadáš zápasem a on tebe
taky, má jednu nohu předsunutou nebo nemá
vpředu žádnou. Trhni jím k sobě nebo ho
odstrč od sebe. Tak musí vykročit. Vykročí-li
pak vpřed levou nohou, ihned skoč pravou
nohou za jeho levou a ohni své pravé koleno
a tlač mu jím zezadu do jeho levé kolenní
jamky a oběma rukama ho přes něj strhni.

Další zápas
Když mu skočíš pravou nohou za jeho levou,
vykroč levou nohou mezi jeho obě nohy a
chyť jeho levé koleno mezi obě svá kolena a
drž pevně a udeř mu levou rukou přímo na
hubu a pravou ho táhni vzad na stranu. Tak
upadne.

Další zápas
Věz, že když ho při zápase držíš a on tebe
tady, stojí-li pak s levou nohou vpředu, skoč
pravou nohou vpřed před obě jeho nohy a
projdi mu pravou paží pod jeho levou zezadu
okolo těla a takto ho pevně uchop na pravém
boku a poval ho před sebe. Nebo stojí-li
vpředu pravou nohou, skoč levou před obě
jeho nohy a jdi mu levou paží zezadu okolo
těla a poval ho před sebe přes svůj levý bok.

Toto je text a komentář o tom, co by se
mělo v zápase vědět o provádění na obě
strany:

Von paiden henden
Ob dw mit kunst gerest zw enden

Od obou rukou,
chceš-li s uměním radostně zakončit.

|Glosa |Merck |Das ist wenn dw kunstleichen
enden wild mit ringen |So soltu die ringen von
paiden seitten wissen ze treiben |vnd das
vernÿm also |wenn Im springst mit dem
rechten fuess hinder sein lincken |Als vor
geschriben stet tritt er denn ÿm sprung oder die
weil dw springst mit dem lincken fuess zw
ruck |So schreit ÿm pald nach mit dem lincken

Komentář: Věz, že to je, když chceš dovedně
končit zápasem, měl bys znát provádění
zápasu na obě strany. A rozuměj tomu takto:
Když mu skáčeš pravou nohou za jeho levou,
jak stojí popsáno výše, vykročí-li pak levou
nohou vzad, zatímco mu skáčeš, ihned mu
následuj krokem levé nohy za jeho pravou a
proveď blokování a zavření, které jsi se
72

fuess hinder sein rechtñ |vnd treib die verridlñ
vnd die versliessñ die dw vor vernomen hast
Das Ist der text vnd die glos der stuck die
man sol treiben mit dem swert gegen der
glefen

dozvěděl vpředu.
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Toto je text a komentář o kusu, který by se
měl provádět mečem proti kopí:

57v

Ob es sich ver růckt
das swert gegen sper wirt ge zuckt
Der stich Ja war nÿm
Spring vach ringens eil zw ym

Pokud to pokračuje,
že bude tasen meč proti kopí,
když zmerčíš bod,
skoč, chyť, zápasením k němu spěchej.

|Glosa merck das ist wenn dw dein glefen
verschossen hast |Behelt er denn die sein |So
nÿm gar eben war wie er sÿ gefast hab |Ob er
den ort lanck oder kurtz für sein vor gesetzte
hant läst fur gen |vnd ob er dir oben oder
vnden do mit wil zw stechen Hie merck das
stuck • • • • |Wenn du hast ein swert |vnd er
ein glefen hat er sy dann kurtz gefast |vnd stelt
sich do mit In die öber hůt |So leg dein swert
auf dein lincks knÿe in die hůt |Sticht er dir
denn oben ein zw dem gesicht |So var auf |vnd
versetz den stich mit dem swert fur deiner
lincken hant gegen seiner rechten seitten |vnd
var do mit auf an sein° glefen in die öber hůt
|vnd spring zw Im |vnd setz ÿm an |Triffstu yn
dann mit recht mit dem ansatz |So lass zw hant
dein swert vallen |vnd eÿl zw ym |vnd wart der
ringen

Komentář: Věz, že to je, když jsi hodil své
kopí, má-li pak on své, tak se velmi důkladně
podívej, jak ho drží - zda nechává hrot dlouze
nebo krátce vyčnívat před svou předsunutou
ruku a jestli jím chce na tebe bodat shora
nebo zdola. Zde sleduj kus: Když máš meč a
on má kopí, drží-li ho pak nakrátko a stojí v
horním střehu, polož svůj meč na své levé
koleno do střehu. Bodá-li ti pak shora na
obličej, jdi vzhůru a vykryj bod mečem před
svou levou rukou proti jeho pravé straně a jdi
jím na jeho kopí do horního střehu a skoč k
němu a nastav mu. Zasáhneš-li ho pak
nastavením správně, pusť rukama svůj meč a
spěchej k němu a pokus se o zápas.

Aber ein Stuck
|Wenn dw hast ein swert |vnd er ein glefen
|Stet er denn do mit gegen dir In der vnderñ
hůt |vnd hat sein glefen kurtz gevast |So stee
mit deine swert auch gegen ym in der vnderñ
hůt |Sticht er dir denn vndñ zw° so setz den
stich ab mit dem swert für deiner lincken hant
|vnd var ym mit dem knopf vorden vber sein
rechte achsel vmb den hals |vnd spring mit
dem rechtñ fuess hinder sein lincken |vnd ruck
ÿn mit dem knopf vber dein rechtz knÿe
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Das ist der text vnd die glos von der
vorsatzung mit der lincken hant gegen der
glefen
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linck lanck von hant slach
Spring weysleich vnd denn vach
Ob er wil zuchen
von schaiden vach vnd drucke
Das er die plöss

57v

57v

Opět kus
Když máš meč a on kopí, stojí-li pak s ním
proti tobě v dolním střehu a drží své kopí
nakrátko, stůj se svým mečem proti němu
taky v dolním střehu. Bodá-li pak na tebe
zdola, odstav bod mečem před svou levou
rukou a jdi mu hlavicí vpřed nad jeho pravým
loktem okolo krku a skoč pravou nohou za
jeho levou a trhni jím hlavicí přes své pravé
koleno.
Toto je text a komentář o vykrytí levou
rukou proti kopí:

58r

Vlevo dlouze od ruky udeř,
obezřetně skoč a pak chyť.
Pokud chce tasit
z pochvy, chyť a tlač,
aby zalitoval
73

mit swertes ort verdröss

odkrytí hrotem meče.

|Glosa merck das ist |wenn dw hast ein swert
|vnd er ein glefen |Stet er denn gegen dir do
mit in der öberñ hůt |vnd hat sÿ gefast das ym
der ort lanck für sein vor gesatzte hant aus get
|So halt dein swert gegen ÿm auch ÿn ein° hůt
|Sticht er dir denn oben ein zw dem gesicht so
slach yn mit der lincken hant sein glefne
beseitt ab |vnd begreiff dein swert pald wider
mit der lincken hant mitten in der klingen |vnd
spring zw ÿm |vnd setz ym an

Komentář: Věz, že to je, když máš meč a on
kopí, stojí-li pak s ním proti tobě v horním
střehu a drží své kopí tak, že hrot vychází
daleko před jeho předsunutou ruku, tak drž
svůj meč proti němu taky ve střehu. Bodá-li ti
pak shora na obličej, odraž mu levou rukou
jeho kopí stranou a ihned opět uchop svůj
meč levou rukou v polovině čepele a skoč k
němu a nastav mu.

Ein anders stuck
|Merck wenn dw hast ein swert |vnd er ein
glefen lëst er denn den ort lanck für die hant
aus gen |vnd sticht dir do mit vnden zw° dem
gemächt |So begreif sein glefen mit der lincken
hant |vnd halt sy do mit fest |vnd stich yn mit
dem swert vnden zw den hoden Zuck er denn
sein glefen vast an sich |So lass sy vrbäring
faren |So emplöst er die seitten do mit begreiff
dein swert mit der lincken hant pald wider
mitten in der klingen |vnd volg ÿm nach mit an
setzen zw der selbigen seitten oder wart der
ringen
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Das ist der text vnd die glos an wellichen
enden du an dem gewappendem mann die
plössen suchen solt
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Další kus
Věz, že když máš meč a on kopí, nechává-li
pak hrot vycházet dlouze před ruku a bodá ti
jím zdola na slabiny, tak uchop levou rukou
jeho kopí a pevně ho drž a bodni mu mečem
zdola na varlata. Thrne-li pak svým kopím
pevně k sobě, nechej ho odjít. Odkryje-li tak
stranu, ihned zase uchop svůj meč levou
rukou v polovině čepele a mu následuj s
nastavením na stejnou stranu nebo se pokus o
zápas.

Toto je text a komentář o takových
zakončeních, kterými bys měl na
ozbrojeném muži hledat odkrytí:

leder vnd hantschuech
vnder den augen die plössen recht sůech ~

Kůže a rukavice,
pod očima - tato odkrytí správně hledej.

Glosa ~ |Merck das ist wo der gewappent man
am pesten zw gew~inenn ist durch den
harñasch |das ist vnder dem gesicht oder vnder
den vchsen |Oder In den tanär der hendt oder
auf dem arm~ hinden Inn den hantschuechñ
oder in den knÿkelñ oder vnden an den fuessen
den süllen |vnd In den gelencken der arm~püg
|vnd zwischen den painen |vñ an den steten da
der harnasch sein gelenck hat |vnd die plössen
soltu also suechen das dw zw einer ferre°n
nicht solt arbaitten noch stechen |wenn dw ein
nahere vor dir gehaben magst

Komentář: Věz, že to je, kudy se
ozbrojenému muži nejlépe dostat skrz zbroj:
to je pod obličejem nebo pod podpažím nebo
v dlani ruky nebo na paži za okrajem rukavice
nebo v podkolení nebo pod chodidlem nohy a
v loketním kloubu a mezi nohama a na
místech, kde má zbroj spoje. A odkrytí bys
měl hledat tak, abys nepracoval ani nebodal
do vzdálenějšího, když můžeš útočit do
bližšího před sebou.

Das ist der text vnd die glos von den
verpotten ringen welliche die das sind vnd
wie man sÿ treibñ solt
Verpotne ringen
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Toto je text a komentář o tajných
zápaseních, které jsou tyto a jak by se měly
provádět:
Tajná zápasení
74

weisleich zw° lere pringen
zw° schliessen vinde
Die starcken da mit uber winde

se nauč obezřetně uplatňovat,
zavření hledat,
silnějšího jím přemáhat.

|Glosa merck das ist |Ob dw mit dem ansetzen
nicht magst chumen wenn dw mit ein laufest
zw den vor geschriben plössen |So wart das du
die ringen weisleich zw weg pringest |vnd
treibest die do ver poten sein von allen weisen
maisterñ des swertz |das man die auf
offenwarñ schüllen chainen schülfechterñ
lernen sol noch sehen sol lassen dar vmb das
sÿ zw dem champf gehören das sein arm~
prüch |vnd painprüch |vnd knÿe stöss vnd
hoden stöss |vnd vinger lösung vnd augen griff
|vnd mit den stucken sol ein starcker also
verslossen werden das er seiner sterck do nicht
wol wirt mügen geniessen |vnd das merck in
der nägsten hernach geschribñ ringen

Komentář: Věz, že to je, pokud nemůžeš přijít
s nastavením, když nabíháš do výše
popsaného odkrytí, tak se snaž, abys
obezřetně uplatnil zápasení, a prováděj ta,
která všichni chytří mistři meče zatajují, aby
se jim na volně přístupných školách žádný
žák šermu naučit nemohl, ani je nemohl vidět.
Proto k souboji náleží lámání jeho paže a
lámání nohy a kop do kolene a kop do varlat a
uvolnění prstů a hmátnutí do očí. A těmito
kusy by měl být silnější rušen, aby nemohl
dobře použít svou sílu a sleduj dále
popisována zápasení.

Das erst Ringen
|Merck felt er dich oben an mit sterck |vñ wil
dich zw Im rucken |oder von ÿm stossen |So
slach dein rechten arm~ aussen vber sein
lincken vorñ pei seiner hant |vnd druck sein
arm~ an dein prust mit paiden henden |vnd
spring mit dem rechten fuess hinder seinen
lincken |vñ würf In aus dem fuess vber das
knÿe

209

Das ist ein arm~průch
|Merck velt er dir mit paiden henden in die
arm~ vnd thů ÿm wider |heltt er dich denn
nicht vest |So begreiff mit der rechten hent
sein rechten arm~ vorñ pei seiner rechten hant
oder peÿ den vingerñ |vnd halt ÿn do peÿ fest
vnd mit der lincken vass In peÿ dem rechtñ
elpogen |vnd stos Im den vber sich |vnd peug
mit der rechten hant sein rechten arm~ vber
dein lincken |vnd heb mit dem lincken arm~
sein rechten vbersich |So prichstu Im den arm~
oder würffst In für dich
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Ain Ringen vnd ain arm~průch
|Merck felt er dich an mit paiden henden In die
arm~ oder an die prust |helt er dich denn nicht
vest |So begreiff sein rechte hant mit deiner
rechten |vnd zeuch In also do mir fur dich |vnd
mit der lincken vass In peÿ dem elpogen |vnd
schreitt mit dem lincken fuess für sein rechten
|vnd ruck In also dar vber so felt er |Oder
|wenn dw In mit dem rechten arm~ für dich
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První zápasení
Věz, že napadne-li tě silou a chce tebou
trhnout k sobě nebo tě od sebe odstrčit, udeř
svou pravou paží zvnějšku přes jeho levou
vpřed za jeho ruku a oběma rukama tlač jeho
paži na svou hruď a skoč pravou nohou za
jeho levou a poval jej z nohy přes koleno.

Toto je lámání paže
Věz, že padne-li ti oběma rukama na paže a ty
mu kladeš odpor, nedrží-li tě pak pevně, tak
uchop pravou rukou jeho pravou paži vpředu
za jeho ruku nebo za prsty a drž mu je pevně
a levou ho chytni za pravý loket a udeř jím
vzhůru a pravou rukou ohni jeho pravou paži
přes svou levou a levou paží zvedni jeho
pravou vzhůru. Tak mu lámeš paži nebo ho
povalíš před sebe.

Zápasení a lámání paže
Věz, že padne-li ti oběma rukama na paže
nebo na hruď, nedrží-li tě pak pevně, tak
uchop jeho pravou ruku svou pravou a takto ji
táhni před sebe a levou ho chytni za loket a
vykroč levou nohou před jeho pravou a takto
jím přes ní trhni. Tak upadne. Nebo když ho
pravou paží táhneš před sebe, padni na ni
silně hrudí. Tak mu lámeš paži.
75

zeuchst |So vall Im stack mit der prust dar auf
|So prichstu Im den arm~
Aber ein ringen
|Merck wenn er dich an felt mit ringen |So
begreiff mit der lincken hant seinen rechten
arm~ vorñ pey der hãt |vnd ruck yn zw° dir auf
dein lincke seitten vnd slach dein rechten arm~
mit sterck vber seinen rechten In das gelenck
seins elpogens |vnd prich mit der lincken hant
sein rechten arm~ vber dein rechten |vnd spring
mit dem rechten fuess hinder sein rechten |vnd
wurf in vber dein rechte hüff hüf
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Das ist aber ein Ringen
|Merck wenn dw mit ym ringest |vñ chumpst
mit dem leib nahent an In |fert er dir deñ mit
dem lincken arm~ vber dein rechte achsel vmb
den hals |So var mit dem rechten arm~ aussen
vber sein lincken vber das gelenck des
elpogens |vnd chüm mit der lincken hant dein°
rechten zů hilff |vnd druck mit paiden henden
vnder sich |vnd spring mit dem rechten fuess
für sein lincken |vnd wendt dich von ÿm auf
dein lincke seitten |vnd wurff in vber dein
lincke hüff ~
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Aber ein ringen
|Merck feltt er dir mit paiden henden in die
arm~ |vnd dw Im wider |Slecht er dir denn mit
seinem lincken arm~ auff deinen rechten |vnd
vert dir mit dem lincken vnder deinem rechten
durch hinden vmb den leib |So slach mit dem
rechten arm~ starck von oben nÿder yn aus
wendig |In das gelenck seines lincken elpogen
|vnd schreit mit dem rechten fuess für sein
lincken |vnd wendt dich von ÿm |vnd
schlëwder In auff dein lincke seitten ~
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Ein ringen vnd ein mort stos
|Merck |wenn dw ÿn hast gefast pey den armen
|vnd er dich wider hat er denn ein fues vor
gesetzt |vnd helt den gestrackt |So stos ÿm mit
einem fuess auf das selbig knÿe |Oder stos ÿn
zw den hoden |vnd wart das er dir den selbigen
fues nicht begreiff do dw ÿm mit zů stöst |Oder
wenn dw einen fues vor setzt |So peug das
knÿe fur dich |So mag er dir mit dem stoss zw
dem knÿe nicht geschaden ~
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Aber ein ringen
|Merck |wenn dw mit ÿm ringen wild greifft d
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Opět zápasení
Věz, že když tě napadne zápasem, uchop
levou rukou jeho pravou paži vpředu za ruku
a trhni jí k sobě na svou levou stranu a svou
pravou paží udeř silně přes jeho pravou do
kloubu jeho lokte a levou rukou lámej jeho
pravou paži přes svou pravou a pravou nohou
skoč za jeho pravou a poval ho přes svůj
pravý bok.
Toto je opět zápasení
Věz, že když s ním zápasíš a přicházíš tělem
blízko k němu, jde-li ti pak levou paží přes
tvůj levý loket okolo krku, jdi pravou paží
zvnějšku přes jeho levou přes loketní kloub a
levou rukou přijď své pravé na pomoc a
oběma rukama tlač dolů a pravou nohou skoč
před jeho levou a otoč se od něj na svou levou
stranu a poval ho přes svůj levý bok.

Opět zápasení
Věz, že padne-li ti oběma rukama na paže a ty
mu taky, udeří-li ti pak svou levou paží na
tvou pravou a prochází ti levou pod tvou
pravou za tělo, udeř mu zvnějšku pravou paží
silně shora dolů do kloubu jeho levého lokte a
pravou nohou vykroč před jeho levou a otoč
se od něj a smýkni s ním na svou levou
stranu.

Zápasení a kop smrti
Věz, že když jsi ho uchopil za paže a on tebe
taky, má-li pak jednu nohu předsunutou a drží
ji nataženou, kopni nohou na její koleno nebo
mu kopni na varlata a hlídej si, aby ti tu nohu,
kterou na něj kopeš, nechytil. Čili když jednu
nohu představíš, ohni koleno před sebe. Tak ti
nemůže kopem na koleno uškodit.

Opět zápasení
Věz, že když s ním chceš zápasit, uchopí-li tě
76

er denn nach dir mit gerackten fingerñ oder
mit offen henden oder begreifft dich mit
ringen |vnd helt dich nicht fest |So wart ob dw
In peÿ einem vinger begreiffen magst |vnd
prich ym den vber sich |vnd für In do mit zů
kraiß do mit gewingstu Im auch die seitt an
|vnd sünst ander gross vortail ~

pak s nataženými prsty nebo s otevřenou
rukou nebo tě uchopí zápasem a nedrží tě
pevně, tak zkoušej, zda ho můžeš uchopit za
prst a lámat mu ho vzhůru a tím jej vést ke
kruhu30, také se na něj dostat z boku a získat
další velkou výhodu.
30

Das ist ein arm~průch
|Merck würfstu In nider |vnd er velt auf den
pauch |vnd reckt sein arm~ von ÿm |So knÿe
ym pald mit einem knÿe auff einen arm~ in
sein gelenck des elpogens |vnd begreif ym den
selbigen arm~ vorñ mit deiner hant |vnd ruck
do mit über sich |So prichstu ÿm den arm~ ~
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Ein vnderhalden vnd ein arm~průch
|Merck würfstu In nÿder |vnd er velt auf den
pauch |So sitz pald hinden auf ÿn |vñ begreiff
yn peÿ einem arm~ vnd zeuch Im den auf
seinen ruck |vnd halt den fest mit einer hant
|So kan er nicht auff kömen |Oder wiltu Im den
arm~ prechñ den dw Im heldest mit der ain
hant |So heb mit der anderñ hant den selbigen
elpogen vast vbersich |So prichstu ym den
arm~ ~
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Ain gůt vnderhalden
|Merck |wurfstu yn nyder |vnd er velt auf den
pauch |So sitz grittling hinden auf ÿn nahent
zw seinen schultterñ |vnd zeuch ym sein
rechten arm~ vber dein rechts pain vber dein
diech |vnd sein lincken arm~ zeuch vber dein
lincks diech |So mag er nicht auf chömen |vnd
mues also vnder dir sterben ~
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Aber ein vnderhalden
|Merck würfstu In nÿder |vnd er velt auf den
ruck |So val ÿm mit dem leib die twirch vber
sein antlütz |vnd vass yn peÿ dem hals vnder
einen arm~ |vnd halt In also vest |vnd mit der
anderñ hant ruck ym den arm~ aus |Do mit er
sich behelffen wil |So mag er nicht auf chömen
|vnd arbait mit dem degen ~
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Das Ist der text vnd die glos von der wer die
zw° dem kampf gehört vnd wie man mit den
örterñ arbaitten solt zw° den plössen
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In aller were
den ort gegen der plöss kere
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k okraji kolbiště

Toto je lámání paže
Věz, že povalíš-li ho na zem a on padne na
břicho a roztáhne své paže od sebe, ihned mu
jednu paži zaklekni kolenem v loketním
kloubu a svou rukou mu uchop předloktí této
paže a trhni jím vzhůru. Tak mu lámeš paži.
Držení a lámání paže
Věz, že povalíš-li ho na zem a on padne na
břicho, ihned si na něj sedni a uchop ho za
paži a táhni ji na jeho záda a drž pevně jednou
rukou. Tak nemůže vstát. Nebo chceš-li mu
paži, kterou mu rukou držíš, lámat, zvedej
druhou rukou její loket pevně vzhůru. Tak mu
lámeš paži.

Dobré držení
Věz, že povalíš-li ho na zem a on padne na
břicho, sedni si na něj blízko u jeho ramen a
táhni mu jeho pravou paži přes svou pravou
nohu přes své stehno a jeho levou paži táhni
přes své levé stehno. Tak nemůže vstát a musí
pod tebou zemřít.
Opět držení
Věz, že povalíš-li ho na zem a on padne na
záda, padni mu tělem napříč přes tvář a uchop
ho za krk pod paží a takto ho pevně drž a
druhou rukou mu odtahuj paže, kdyby si s
nimi chtěl pomoci. Tak nemůže vstát a pracuj
s dýkou.
Toto je text a komentář o zbraních, které
náleží k souboji, a jak by se mělo pracovat
hrotem do odkrytí:
Při všech zbraních
otáčej hrot proti odkrytí.
77

Komentář: Věz, že toto je poučka, že bys měl
všemi zbraněmi, které náleží k souboji,
nastavovat ozbrojenému muži hrot do odkrytí,
do něhož se mu můžeš nejlépe dostat, a
hrotem bys měl hledat odkrytí správným
způsobem, jsou-li tři zbraně, jež mají čtyři
hroty: První zbraň, to je kopí, které má jeden
hrot. Druhá zbraň, to je dýka, která má také
jeden hrot. Třetí zbraň, to je meč, jenž má
hroty dva - jedním hrotem je špice a druhým
hlavice. A jak bys měl hroty pracovat, to vše
nalezneš od konce do konce popsáno v
komentářích.

|Glosa merck das ist ein ler das du mit aller
wer die dw zw dem champf gehört dem
gewappentm~ mann den ort nindert solt
ansetzen |wenn zů der plöss do er zwm pesten
zů gewinne~ ist |vnd die plössen soltu mit dem
ort recht wissen zw° f suechen |wenn es sein
dreÿ were die haben vier örter |Die erst were
|das ist die glefen die hat einen ort |Die ander
were |das ist der degen der hat auch einen ort
|Die dritt were das ist das swert daz hat zwen
örtter |Der ain ort ist der spitz |der ander der
knopf |vnd wie du mit den orterñ arbaitten solt
das vindestu alles in der glosen geschriben von
end zů endt
Hie merck gar eben Das ist der text vnd die
glos wie man sol vechten mit dem swert
gegen swert zw° champff aus vier hůten
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Zde věz velmi důkladně, že toto je text a
komentář o tom, jak by se v souboji mělo
šermovat mečem proti meči ze čtyř střehů:

Wo man von schaiden
Swert zücken sicht von ÿn paiden
So sol man stercken
die schůtten recht eben merckest

Když se z pochvy
meč vytahuje na obou stranách,
mělo by se zesílit,
hod důkladně sledovat.

|Glosa merck |das ist ein ler ob ir paide die
glefen vorschossen hiet |vnd solt fechten mit
den swerten |So soltu vor allen sachen wissen
die vier hůten mit dem kurtzen swert |Dar aus
soltu Im albeg starck zw dem gesicht stechen
|Sticht er denn mit dir geleich ein oder vorsetzt
|So pleib ÿm starck am swert mit dem ort vor
dem gesicht oder vor der prust |vnd merck
eben ob er waich oder hert am swert ist |Ist er
starck so treib die stück die gegen der sterck
gehorent oder ist er waich |So treib aber was
dw zw der swech gehört als dir In den stucken
die man auss den vier hůten treibt hernach
verklert wird ~

Komentář: Věz, že je to poučka. Pokud jste
oba hodili kopím a měli byste šermovat meči,
tak bys měl především znát čtyři střehy se
zkráceným mečem, z nichž bys měl vždy
silně bodat na obličej. Bodá-li pak současně s
tebou nebo kryje, zůstávej mu tvrdě na meči
hrotem před obličejem nebo před hrudí a
pozorně sleduj, zda je na meči měkký nebo
tvrdý. Je-li tvrdý, proveď kus náležející proti
tvrdému, nebo je-li měkký, také proveď, co k
měkkému náleží, jak ti bude dále objasněno v
kusech, které se provádějí ze čtyř střehů.

Hye merck die erst hůt mit dem kurtzñ
swert zw champf mit Irñ stucken vñ ir°
schickung
|Merck das ist die erst hůt zw champf |Do
schick dich also mit |Stee mit dem lincken
füess vor |vnd halt dein swert mit der rechten
hant peÿ der hanthab |vnd mit der lincken greif
mitten in die klingen |vnd hald es neben deiner
rechten seitten vber dem haubt |vnd las Im den
ort hangen gegen dem gesicht ~
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Merck das erst stuck
|Wenn dw stest in der oberñ hůt |Stet er denn
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Zde sleduj první střeh se zkráceným
mečem v souboji s jeho kusy a jeho účelem
Věz, že toto je první střeh k souboji. Postav
se do něj takto: Stůj s levou nohou vpředu a
drž svůj meč pravou rukou za jílec a levou
uchop čepel v polovině a drž jí vedle své
pravé strany nad hlavou a hrot mu nechej
viset proti obličeji.

62r

Sleduj první kus
Když stojíš v horním střehu, stojí-li pak proti
78

gegen dir In der vnderñ hůt |vnd wil dir vnden
zw stechen das solt ÿm nicht werñ noch
vorsetzen sunder stich Im zw dem gesicht
|Oder setz ym oben an so mag er dich vnden
nicht erlangen |wenn alle öberñ an setzen
prechen |vnd ledigen die vnderñ |Oder sticht er
dir oben zw° |Es seÿ zw dem gesicht oder wo
es seÿ das soltu ÿm weren |Dor vmb das er
dich oben nicht vber leng mit ansetzen

tobě v dolním střehu a chce na tebe zdola
bodnout, neměl by ses mu bránit ani krýt,
nýbrž mu bodat na obličej nebo nastavovat
shora. Tak na tebe nemůže zdola dosáhnout,
protože všechna horní nastavení prolamují a
negují dolní. Nebo bodá-li na tebe shora, to je
na obličej nebo tam někam, měl by ses mu
bránit, aby na tebe shora nastavením
nedosáhl.

Aber ein stuck
|Merck |wenn dw stest in der öberñ hůt sticht
er dir dann vnden zw° |So stich von oben
nÿden durch zwischen dem swert |vnd seiner
vor gesatzten hant |vnd druck den knopf zw
der erden |vnd windt deinen ort an seiner
swertz klingen vnden durch sein swert |vnd
setz ÿm an zw seiner rechtñ seitten
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Aber ein stuck
|Merck wenn dw stest in der oberñ hůt |So
stich Im dar aus kundlich zw dem gesichtt |Vor
setzt er mit dem swert für seiner lincken hant
|vnd beleibt dir mit dem ort vor dem gesicht
vnd wil dir an setzen |So begreiff mit der
lincken hant seins swertz peÿ dem ort |vnd halt
es vest vnd stich In mit der rechten hant mit
macht zw den hoden Zuckt er denn sein
swert |vast an sich vnd wil dir das aus der hant
rucken |So lass ym das swert vrbrigen varñ |So
emplöst er die seitten mit dem begreif dein
swert pald wider mit der lincken hant mitten in
der klingen |vnd volg ÿm nach zw der selbigen
seitten mit an setzen oder mit ringen
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Das ist aber ein stück
|Merck wenn dw stest In der oberñ hůt so stich
ÿm dar aus zů dem gesicht |Vorsetzt er den
stich vnd druckt dir den ort auff dein lincke
seitten |So spring mit dem rechten fuess hinder
seinen lincken |vnd var Im mit dem knopf vorñ
vber sein rechte achsel vmb den hals |vnd ruck
ÿn do mit vber sein rechtzs knÿe ~
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Opět kus
Věz, že když stojíš v horním střehu, bodá-li
pak na tebe zdola, bodni shora dolů skrz meč
a jeho předsunutou ruku a tlač hlavici k zemi
a naviň svůj hrot na čepel jeho meče pod jeho
mečem skrz a nastav mu na jeho pravou
stranu.
Opět kus
Věz, že když stojíš v horním střehu, bodni mu
z něj směle na obličej. Kryje-li mečem před
svou levou rukou a zůstává ti hrotem před
obličejem a chce ti nastavit, uchop levou
rukou jeho meč za hrot a pevně ho drž a
pravou rukou mu bodni mocně na varlata.
Trhne-li pak svým mečem pevně k sobě a
chce ti ho vytrhnout z ruky, meč mu pusť.
Odkryje-li tak stranu, ihned uchop svůj meč
levou rukou zase v polovině čepele a následuj
mu na tuto stranu s nastavením nebo se
zápasem.

Toto je opět kus
Věz, že když stojíš v horním střehu, bodni mu
z něj na obličej. Kryje-li bod a tlačí ti hrot na
tvou levou stranu, skoč pravou nohou za jeho
levou a jdi hlavicí vpřed nad jeho pravým
ramenem okolo krku a strhni jej přes jeho31
pravé koleno.
31

Der erst pruch d wider das stuck
|Wenn er dir mit dem knopf vmb den hals vert
vber dein rechte achsel |So lass dein swert
vallen vnd begreiff mit der rechten hannt sein
rechte |vnd mit der lincken fass In peÿ dem
rechten elpogen |vnd spring mit dem lincken
fuess sein rechte |vnd treib den arm~ pruch
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chyba - mělo by zde být "přes tvé pravé koleno"

První prolomení kusu
Když ti jde hlavicí okolo krku nad tvé pravé
rameno, upusť svůj meč a pravou rukou
uchop jeho pravou a levou ho chyť za pravý
loket a levou nohou skoč 32 jeho pravou a
proveď lámání paže nebo jím trhni přes levou
nohu.
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32

|oder ruck in vber das linck pain
Ein prüch wider den prüch
|Merck wenn er dir mit dem knopf vmb den
hals varen wil |So begreiff mit der lincken hant
sein rechten elpogen |vnd stos in do mit von
dir vnd mit der rechten stich In mit macht
hinden zw dem ruck
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Merck einen gůten pruch
|Merck wenn er dir mit dem knopf vber dein
rechte achsel vmb den hals gefarñ ist |So
begreif mit der lincken hant von vnden auf
zwischen seinen paiden arm~ |vnd begreiff ym
do mit sein rechtñ arm~ vnd haltt fest |vnd
wendt dich von ÿm vmb auf dein rechte seitten
|vnd würff In vber dein lincke hüff
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Aber ein průch
|Wenn er dir mit dem knopf vmb den hals
varen wil |So begreiff mit der lincken hant
hinder seiner rechten sein swert peÿ der
hanthab oder peÿ dem knopf |vnd druck das
vndersich vnd setz ÿm mit deinem swert an wo
dw wild |Oder var ÿm mit deinem knopf vnder
seinem rechtñ arm~ durch vorñ vber sein
rechte hant |vnd ruck ÿm mit dem knopf die
hant vndersich |vnd setz ÿm an ~
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Aber ein stuck aus er öberñ hůt
|Merck |wenn dw Im aus der oberñ hůt zů dem
gesicht stichst |Velt er dir denn mit der lincken
hant zwischen deinen paiden henden mitten in
dein swertz klingen |So var ÿm mit dem knopf
|wie dw wild vnden der oder oben vber sein
lincke hant |vnd reiß do mit auf dein rechte
seitten |vnd setz |Im an Merck |wie dw aus der
oberñ hůt mit dem knopf slahen solt das
vindestu da hinden geschriben in dem stuck
|Das da spricht |Des voderñ fuess mit slegen
dw hutten müest
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Hie merck das ist die ander hůt mit dem
kurtzen swert zw champf mit irñ stuckñ
vnd ir° schickung
|Das ist die ander hůt zw champf do schick
dich also mit |Ste mit dem lincken fuess vor
|vnd halt dein swert mit der rechten hant peÿ
der hanthab |vnd mit der lincken greif mitten
in die klingen |vnd halt es neben deiner rechtñ
seitten vndersich mit dem knopf gegen deinem
rechten knÿe |vnd das der ort vbersich ste dem
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zde chybí předložka "za"

Prolamování prolomení
Věz, že když ti chce jít hlavicí okolo krku,
uchop levou rukou jeho pravý loket a odstrč
ho jím od sebe a pravou ho zezadu bodni
mocně do zad.
Sleduj dobré prolomení
Věz, že když ti jde hlavicí nad tvým pravým
ramenem okolo krku, uchop levou rukou
zdola nahoru mezi oběma jeho pažemi a
uchop mu jeho pravou paži a pevně drž a otoč
se od něj na svou pravou stranu a poval ho
přes svůj levý bok.
Opět prolomení
Když ti chce jít hlavicí okolo krku, uchop
levou rukou za jeho pravou jeho meč za jílec
nebo za hlavici a tlač vzhůru a nastav mu
svým mečem, kam chceš. Nebo mu jdi svou
hlavicí pod jeho pravou paži skrz vpřed přes
jeho pravou ruku a strhni mu hlavicí ruku
dolů a nastav mu.

Opět kus z horního střehu
Věz, že když mu bodáš z horního střehu na
obličej, padne-li ti pak levou rukou mezi obě
tvé ruce na polovinu čepele tvého meče, jdi
mu hlavicí zdola nebo shora přes jeho levou
ruku, jak chceš, a jdi s ní na svou pravou
stranu a nastav mu. Věz, že jak bys měl z
horního střehu udeřit hlavicí, to najdeš
popsáno dále v kuse. Praví se tam, že přední
nohu musíš chránit úderem.

Zde sleduj, že toto je druhý střeh se
zkráceným mečem k souboji s jeho kusy a
jeho účelem
Toto je druhý střeh k souboji. Postav se do
něj takto: Stůj s levou nohou vpředu a drž
svůj meč pravou rukou za jílec a levou uchop
v polovině čepele a drž jej vedle své pravé
strany hlavicí dolů proti svému pravému
koleni a tak, aby hrot mířil vzhůru soupeři do
obličeje nebo na hruď.
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mann gegen dem gesicht |oder der prust
Das ist das erst stuck
|Wenn dw stest in der vnderñ hůt |Stet er denn
gegen dir in der oberñ |vnd sticht dir zw dem
gesicht |oder wil dir oben an setzen |So stich
ym zw seiner vor gesatzten hant zw der plöss
des tenärs |Oder setz ÿm den ort vnder sein
lincks vchsen in die plöss
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Das annder Stuck
|Merck |wenn dw stest in der vnder hůt |vñ er
in der öberñ wil er dir denn oben an setzen |So
begreiff mit der lincken hannt sein swert pey
dem ort |vnd mit der rechten wind dein swert
mit dem gehültz an dein prüst |vnd setz am
also an ~
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Das dritt stuck
|Merck wenn dw stest in der vnderñ hůt |So
stich ÿm freÿleich dar aus zw dem gesicht
|Sticht er denn mit dir geleich ein so begreiff
sein lincke hant mit deiner lincken |vnd mit der
rechten vass yn pey dem lincken elpogen |vnd
treib den arm~ průch Also prich das |wenn dir
einer begreiff dein lincke hant mit seiner
lincken |So var ÿm mit dem voderñ tail deins
swertz voren vber sein lincke hant |vnd druck
do mit vndersich |vnd setz ÿm an | Oder |wenn
dw Im sein hant mit dem swert nyder druckst
|So var ÿm mit dem knopf vber sein rechte
achsel |vnd wurf ÿn vber dein rechtz knÿe Das
prich also |wenn er dir mit dem knopf vber
dein rechte achsel vmb den hals fert |So went
dich gegen ÿm auf dein rechte seitten |vnd var
ÿm mit dem knopf auswendig vber sein rechts
pain in die knÿekel |vnd heb do mit vast auf
|So wirfstu yn hinder dich
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Das vierd stuck
|Merck wenn dw stest in der vndern hůt |vñ er
in der öberñ |wil er dir denn oben an setzen |So
stich Im vber seiner vorgesatzten hant durch
|vnd dem swert |vnd druck den knopff gegen
der erden |vnd setz Im an zw seiner rechten
seitten
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Das fünfft stuck ist ein pruch wider das
durchstechen
|Merck wenn dw Im aus der vnderñ hůt zw
stichs |Sticht er dir denn aus der oberñ hůt
|Durch zwischen deiner vorgesatzten hant |vnd
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Toto je první kus
Když stojíš v dolním střehu, stojí-li pak proti
tobě v horním a bodá ti na obličej nebo ti
chce shora nastavit, bodni mu na jeho
předsunutou ruku na odkrytí dlaně nebo mu
nastav hrot pod levé podpaží do odkrytí.
Toto je druhý kus
Věz, že když stojíš v dolním střehu a on v
horním, chce-li ti pak shora nastavit, uchop
levou rukou jeho meč za hrot a pravou naviň
svůj meč příčkou na svou hruď a takto mu
nastav.
Třetí kus
Věz, že když stojíš v dolním střehu, tak mu z
něj volně bodni na obličej. Bodá-li pak
současně s tebou, uchop jeho levou ruku svou
levou a pravou ho chyť za levý loket a
proveď lámání paže. Prolamuj takto: Když
ti uchopí tvou levou ruku svou levou, jdi mu
přední částí svého meče vpřed přes jeho levou
ruku a tlač dolů a nastav mu. Nebo když mu
tlačíš jeho ruku mečem dolů, jdi mu hlavicí
nad jeho pravé rameno a poval ho přes své
pravé koleno. Prolamuj takto: Když ti jde
hlavicí nad tvým pravým ramenem okolo
krku, otoč se proti němu na svou pravou
stranu a jdi mu hlavicí zvnějšku přes jeho
pravou nohu do podkolení a pevně ji zvedni.
Tak ho povalíš za sebe.

Čtvrtý kus
Věz, že když stojíš v dolním střehu a on v
horním, chce-li ti pak shora nastavit, bodni
mu vrchem skrz jeho předsunutou ruku a meč
a tlač hlavici proti zemi a nastav mu na jeho
pravou stranu.
Pátý kus je prolomení bodnutí skrz
Věz, že když na něj bodáš z dolního střehu,
bodá-li ti pak z horního střehu skrz mezi tvou
předsunutou ruku a meč a tlačí hlavici proti
zemi a chce ti nastavit, tak věz, že když tlačí
81

hlavici dolů, jdi na meči vzhůru do horního
střehu a nastav mu.

dem swert |vnd druck den knopf gegen der
erden |vnd wil dir ansetzen so merck die weil
er den knopf nÿden druckt |So var auf am
swert in die öber hůt vnd setz ÿm an
Das Ist das sechst stuck
|Wenn dw stest in der vnderñ hůt |So stich ym
freÿleich dar aus starck zw dem gesicht |Sticht
er denn mit dir geleich ein |vnd beleibt dir mit
dem ort vor dem gesicht |vnd wil dir an setzen
|So var auf am swert in die ober hůt |vnd setz
ÿm an in das gesicht |Vert er denn auch auff
mit dem lincken arm~ |vnd wil dir do mit
vorsetzen |So zuck |vnd setz ÿm den ort vnder
sein lincks vchsen |vnd dring fur dich
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Das sibent stuck
|Merck |wenn du stest in der vnderñ hůt |So
stich ÿm starck dar aus |Innwendig zw° dem
gesicht |Vor setzt er so zuck durch |vnd stich
ym aus wendig zw dem gesicht |Vor setzt er
fürpas |vnd druckt dir den ort auf dein lincke
seitten |So trit zw° ÿm vnd stos ym mit dem
gehültz vnder sein linckes vchsen |vnd var ym
mit dem voderñ tail durch zwischen seine pain
vñ heb mit dem swert sein linckes pain In der
knyeknel vast übersich auf mit der lincken
hant |vnd mit der rechten stos Im oben mit dem
gehültz vast von dir |So felt er
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Also prich das stuck
|Merck wenn er dir mit dem voderñ tail seins
swertz voren zwischen die pain fert In dein
lincke knÿbel |vnd heb do mit auf |So begreif
mit der lincken hant sein rechten elpogen |vnd
stos in do mit von dir
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Das ist ein anders stuck
|Wenn dw Im mit der lincken hant sein rechten
elpogen begreiffen hast |So begreif mit der
rechten sein rechten arm~ vorñ peÿ der hant
|vnd treib den arm~ pruch |vnd würff in für
dich ~
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Das acht stuck
|Stich ÿm aus der vnderñ hůt auswendig zw
dem gesicht |vorsetzt er den stich mit sterck
|So var im mit dem knopf auswendig in sein
lincke knÿbel |vñ ruck mit dem knopf zw dir
|vnd leg dich mit der rechten seitten oben
starck in Inn |So velt er Das stuck prich also
|wenn dw dir ein° mit dem knopf vert aussen
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Toto je šestý kus
Když stojíš v dolním střehu, bodni mu z něj
volně tvrdě na obličej. Bodá-li pak současně s
tebou a zůstává ti hrotem před obličejem a
chce ti nastavit, vyraž na meči do horního
střehu a nastav mu na obličej. Brání-li pak
taky levou paží a chce tě s ní krýt, odtrhni a
nastav mu hrot pod jeho levé podpaží a tlač
vpřed.
Sedmý kus
Věz, že když stojíš v dolním střehu, bodni mu
z něj tvrdě na obličej zevnitř. Kryje-li, odtrhni
skrz a bodni mu na obličej zvnějšku. Kryje-li
dál a tlačí ti hrot na tvou levou stranu, vykroč
k němu a udeř ho příčkou pod jeho levé
podpaží a projdi mu přední částí mezi jeho
nohy a zvedni mečem jeho levou nohu v
podkolení pevně vzhůru levou rukou a pravou
ho shora odstrč příčkou pevně od sebe. Tak
upadne.

Kus prolamuj takto
Věz, že když ti jde přední částí svého meče
kupředu mezi nohy do tvého levého
podkolení a zvedá, uchop levou rukou jeho
pravý loket a odstrč ho od sebe.
Toto je další kus
Když jsi mu levou rukou chytil jeho pravý
loket, pravou uchop jeho pravé předloktí u
ruky a proveď lámání paže a poval ho před
sebe.
Osmý kus
Bodni mu z dolního střehu zvnějšku na
obličej. Kryje-li bod tvrdě, jdi hlavicí
zvnějšku do jeho levého podkolení a trhni
hlavicí k sobě a polož se na něj shora silně
pravou stranou. Tak upadne. Kus prolamuj
takto: Když ti jde hlavicí zvnějšku přes tvou
levou nohu do podkolení, uchop levou rukou
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vber dein k linckes pain in die knÿbel |So
begreif mit der lincken hant sein lincke |vnd
mit der rechten begreiff sein lincken elpogen
|vnd treib den arm~ pruch |vnd würf in für dich

jeho levou a pravou uchop jeho levý loket a
proveď lámání paže a poval ho před sebe.

Das Newnt stuck
|Merck |wenn du Im aus der vnderñ hůt starck
zw dem gesicht |Stichst |Vert er denn mit dem
knopf vnden durch dein swert |vnd wil do mit
absetzen oder reissen so beleib mit dem ort
starck für In |vnd druck sein rechte hant mit
dem swert nÿder die weil er durch vert vnd
setz ÿm an ~
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Das zehent stuck
|Merck |wenn dw Im aus der |vnderññ hůt
starck zw dem gesicht stichst |velt er dir denn
mit lincker verkarter hannt vorñ In dein swert
|So wind das swert mit dem ort aussen vber
sein lincke hant in die öber hůt |vnd setz ÿm an
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Das xj stuck ist ein swert nemen
|Merck |wenn dw ym aus der vnderñ hůt starck
zw dem gesicht stichst |Sticht er denn mit dir
geleich ein |So begreiff sein swert in der mitt
mit lincker vor karter hant |vnd halt sÿ paide
vest |vnd var mit dem knopf vnden durch sein
swert |vnd růck do mit vber sich auff dein
rechte seitten |So nÿmpstu Im sein swert Also
prich das |Wenn dir einer mit seiner lincken
hant geg begreifft dein swert In der mitt zw
dem seinem |vnd wil dir das mit dem knopf
vnden durch aus reissen |So merck die weil er
dein swert vast in die linck hant zů dem seinen
|So var auf in die öber hůt |vnd setz Im an
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Das xij stuck
|Merck wenn dw stest in der |vnderñ hůt |So
stich ym starck dar aus vnden zů den hoden
|velt er dir denn mit der lincken hant in dein
swert |vnd tů ym wider in das sein |So würf
sein swert aus der lincken hant |vnd begreif
das dein do mit wider mitten in der klingen
|vnd wind den ort aussen vber sein lincke hant
in die ober hůt |vnd setz Im an
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Das xiij stuck
|Merck |wenn dw Im aus den vnderñ hůten zu
stichst |velt er dir denn mit der lincken hant in
dein swert |vnd tů ÿm wider in das sein |So
wurf Im dein swert mit dem knopf für die
fuess ~ |vnd begreiff sein lincke hant mit dein°
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Devátý kus
Věz, že když mu bodáš z dolního střehu tvrdě
na obličej, prochází-li pak hlavicí zdola skrz
tvůj meč a chce ti odstavit nebo následovat,
zůstaň hrotem tvrdě před ním a mečem tlač
jeho pravou ruku dolů, zatímco prochází, a
nastav mu.
Desátý kus
Věz, že když mu bodáš z dolního střehu tvrdě
na obličej, padne-li ti pak obrácenou levou
rukou kupředu na tvůj meč, naviň meč hrotem
vně přes jeho levou ruku do horního střehu a
nastav mu.
XI. kus je sebrání meče
Věz, že když mu bodáš z dolního střehu tvrdě
na obličej, bodá-li pak současně s tebou,
uchop jeho meč levou obrácenou rukou v
polovině a drž je oba pevně a projdi hlavicí
spodem skrz jeho meč a trhni jí vzhůru na
svou pravou stranu. Tak mu vezmeš meč.
Prolamuj takto: Když ti svou levou rukou
chytá tvůj meč v polovině ke svému a chce ti
hlavicí spodem vytrhnout, tak věz, že zatímco
chytá tvůj meč do levé ruky ke svému, jdi
nahoru do horního střehu a nastav mu.

XII. kus
Věz, že když stojíš v dolním střehu, tak mu z
něj bodni tvrdě na varlata. Padne-li ti pak
levou rukou na tvůj meč a ty mu zase na jeho,
tak odhoď jeho meč z levé ruky a uchop jí
opět svou čepel v polovině a naviň hrot
zvnějšku přes jeho levou ruku do horního
střehu a nastav mu.

XIII. kus
Věz, že když na něj bodáš ze spodního střehu,
padne-li ti pak levou rukou na meč a ty zase
na jeho, tak mu hoď svůj meč hlavicí před
nohy a uchop jeho levou ruku svou levou a
pravou jeho levý loket a proveď lámání paže.
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Nebo když jsi mu hodil svůj meč před nohy,
udeř ho levou rukou vpřed do hrudi a pravou
jej uchop v jeho levém podkolení a trhni jím
k sobě a levou nahoře odstrč od sebe. Tak
upadne. Také bys měl vědět, že i z dolního
střehu můžeš udeřit hlavicí stejně dobře jako
z horního, když je to pro tebe výhodné.

lincken |vnd mit der rechten sein lincken
elpogen |vnd treib den arm~pruch |Oder wenn
dw ÿm dein swert fur die fuess geworfen hast
|So stos ÿn mit der lincken hant vorñ an die
prust vnd begreiff yn mit der rechten in seiner
lincken knÿbel vnd ruck in do mit zw dir |vnd
stos mit der lincken oben oben von dir so velt
er Auch soltu wissen |das dw aus der vndern
hůt mit dem knopf auch wol slahen magst |Als
aus der öberñ |wenn es dir eben ist ~
Hie merck Das ist die dritt hůt mit dem
kurtzen swert zw champf mit irñ stucken
vnd schickung
|Merck in die dritt hůt zw champf schick dich
also |Ste mit dem lincken fuess vor |vnd halt
dein swert mit der rechten hant pey der
hanthab |vnd mit der lincken greiff mitten in
die klingen |vnd leg es die twer vber dein
lincks knÿe in die hůt dar aus prich Im seine
stuck mit vorsatzung
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Das erst stuck
|Merck wenn dw hast dein swert vber dein
lincken knÿe in der hůt |Sticht er dir denn aus
der öberñ hůt zw dem gesicht |So setz den
stich ab mit dem swert für deiner lincken hant
gegen seiner rechten seitten |vnd var auf in die
ober hůt |vnd setz im an |Oder versetz den
stich zwischen deinen ~ paiden henden in die
swertz klingen |vnd var ÿm mit dem knopf
vber sein vor gesatzte hant |vnd ruck do mit
vndersich vñ setz ÿm an ~
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Aber ein stuck
|Merck |wenn dw hast dein swert vber dem
lincken knÿe in der hůt |Sticht er dir denn zw
dem gesicht |So var mit dem knopf vnden
durch sein swert |vnd setz ÿm do mit den stich
ab für seiner lincken hant |vnd setz ÿm an
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Aber ein stuck
|Merck |wenn dw hast dein swert vber dem
lincken knÿe in der hůt |Sticht er dir denn zw
dem gesicht |So var vnden durch mit dem
knopf vber sein swert hinder sein vor gesatzte
hant |vnd ruck im die hant do mit vnder sich
|vnd setz ÿm an |Oder ist er dir zw° starck das
dw Im die hant von dem swert nicht gerucken
magst – |So wind den knopf von vnden auff
aussen vber sein lincke hant |vnd stos ÿn von
dir vnd setz ym do mit an ~
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Zde věz, že toto je třetí střeh se zkráceným
mečem k souboji s jeho kusy a účelem
Věz, že do třetího střehu k souboji se postav
takto: Stůj s levou nohou vpředu a drž svůj
meč pravou rukou za jílec a levou rukou
uchop čepel v polovině a polož jej napříč nad
své levé koleno do střehu, z něhož mu
vykrytím prolamuj jeho kusy.

První kus
Věz, že když máš meč nad svým levým
kolenem ve střehu, bodá-li ti pak z horního
střehu na obličej, odstav bod mečem před
svou levou rukou proti jeho pravé straně a jdi
nahoru do horního střehu a nastav mu. Nebo
bod vykryj na čepeli meče mezi oběma
svýma rukama a jdi mu hlavicí přes jeho
předsunutou ruku a trhni jí vzhůru a nastav
mu.
Opět kus
Věz, že když máš svůj meč nad svým levým
kolenem ve střehu, bodá-li ti pak na obličej,
projdi hlavicí spodem skrz jeho meč a odstav
mu bod před jeho levou rukou a nastav mu.
Opět kus
Věz, že když máš svůj meč nad svým levým
kolenem ve střehu, bodá-li ti pak na obličej,
projdi hlavicí spodem skrz jeho meč za jeho
předsunutou ruku a ruku mu strhni dolů a
nastav mu. Nebo je-li příliš tvrdý, takže mu
nemůžeš ruku od meče odtrhnout, naviň
hlavici zdola nahoru vně přes jeho levou ruku
a odstrč ho od sebe a nastav mu.
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auch soltu wissen |das dw die sleg mit dem
knopf nicht pas vorsetzen magst |wenn aus der
hůt vom lincken knye |Das vindestu hernach
geschriben in dem stuck |Das da spricht |Mit
seine~ schlahendem ort ~
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Hie merck das ist die vierd hůt mit dem
kurtzen swert zw champf mit iren stucken
vnd ir° schickung ~
|Merck in die vierd hůt zw champf schick dich
also |Halt dein swert mit der rechten hant pey
der hanthab |vnd mit der lincken greif mitten
in die klingen |vnd hald es vnder deinem
rechten vchsen |vnd setz das ain gehültz vorñ
vast an die prust |vnd halt den ort gegen dem
mann ~
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Merck ein güte ler
|Wiss in die vierd hůt soltu chömen aus allen
andern hůten mit an setzen |Das vernÿm also
|wenn dw Im aus einer hůt zw stichst |Ist denn
sach das du ÿm recht triffst das dein ort haft in
dem harnasch |So wind als pald das gehültz an
dein prust In die hůt |vnd dring yn also vor dir
hÿn |vnd lass ÿn von dem ort nicht abchömen
|So mag er wider nicht gestechen noch
geslachen ~
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Das Ist aber ein ler
|Merck |alles das dw an setzen wild das setz in
das gesicht ad |oder an den hals |oder an sein
lincke achsel |oder vnder sein lincks vchsen
|vnd wenn dw Im hast an gesetzt |so merck ist
er lenger wenn dw pist |So tring yn also vor dir
hÿn |vnd wart das dein ort vbersich auf get
|vnd ym in die ring wol gesetzt seÿ |Oder ist er
kurtzer |wenn dw so lass dein swert mit der
hant vnder sich absincken pis auf dein rechte
hüff |vnd das dein ort vbersich stee |vnd ÿm in
den harnasch wol gesetzt sey |vnd dring ÿn
also vor dir hÿn ~
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Das ist der text vnd die glos von den zwaien
dingen das ain haist das vor Das ander haist
das nach
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Měl bys také vědět, že ze střehu od levého
kolena nemůžeš vykrýt úder hlavicí. To
najdeš dále popsáno v kusech, které mluví o
jeho pádném hrotu.
Zde věz, že toto je čtvrtý střeh se
zkráceným mečem k souboji s jeho kusy a
jeho účelem
Věz, že do čtvrtého střehu k souboji se postav
takto: Drž svůj meč pravou rukou za jílec a
levou uchop čepel v polovině a drž jej pod
svým pravým podpažím a příčku postav
pevně na hruď a hrot drž proti soupeři.

Sleduj dobré ponaučení
Znej, že do čtvrtého střehu bys měl přicházet
ze všech ostatních střehů s nastavením.
Rozuměj tomu takto: Když na něj bodáš ze
střehu, má-li se pak věc tak, že ho správně
zasáhneš tak, že se tvůj hrot zaklesne do
zbroje, ihned naviň příčku na svou hruď do
střehu a takto ho tlač před sebou a nenechej
ho z hrotu odejít. Tak nemůže proti tobě
bodat ani sekat.
Toto je opět ponaučení
Věz, že vše, co chceš nastavovat, nastavuj na
obličej nebo na krk nebo na levé rameno nebo
pod jeho levé podpaží. A když jsi mu
nastavil, sleduj, je-li delší než ty. Takto ho
tlač před tebou a snaž se, aby tvůj hrot šel
vzhůru a byl mu dobře nastaven do
mezikruží. Nebo je-li kratší než ty, nechej
svůj meč s rukou klesnout dolů až na svůj
pravý bok a to tak, aby tvůj hrot byl nahoře a
byl mu dobře nastaven do zbroje, a takto ho
tlač před sebou.
Toto je text a komentář o dvou věcech jedna se nazývá před, druhá se nazývá po:

Vor vnd nach die zwaÿ dingk
prüff weisleich lere mit ab sprünck

Před a po, ty dvě věci
se uč obezřetně zkoušet s odskokem.

|Glosa |merck ~ das ist das dw vor allen sachen
solt wissen das vor |vnd das nach |wenn aus
den zwain dingen get alle kunst zw champf

Komentář: Věz, je to, že bys měl především
znát před a po, jelikož z těchto dvou věcí
vychází celé umění boje. A věz, že před je
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vždy, když bys zaútočil dříve než soupeř, to
je bodem nebo sekem, musí se ti krýt a hned,
když vykrytím nebo jinak naváže na tvůj meč,
proveď hbitě svůj kus vtom, když jsi zjistil,
zda je na meči měkký nebo tvrdý. Tak
nemůže provést žádné prolomení. Zde sleduj,
co se nazývá po: Po, to jsou prolomení proti
všem kusům, které jsou na tebe prováděny.
Rozuměj tomu takto: Když zaútočí bodem
nebo sekem dříve než ty, takže se musíš krýt,
věz, že hned co při vykrytí tvůj meč na jeho
křísne, hledej vtom hrotem nejbližší odkrytí
nebo se pokus o zápas. Tak jsi vykrytím v po
získal jeho před.

|vnd merck das vor das ist das dw albeg solt
vor chummen ee wenn er |Es seÿ mit dem stich
oder mit dem slag so mues er dir vorsetzen
|vnd als pald als er mit der vor satzung |oder
sünst an dein swert pindt |So treib Inndes dein
stuck behentleich |Dar nach als dw prüefst ob
er waich oder hert am swert ist |So mag er zw
kainem pruch nicht kumen Hie merck was da
haist das nach |Das nach das sind die prüch
wider alle stück die man auf dich treibt |Das
ver nÿm also |wenn er vor chümpt mit dem
stich |oder slag ee wenn du das dw Im
vorsetzen müest |So merck als pald dein swert
mit der vor satzung klitzt an das sein |So suech
|Inndes mit dem ort ~ die nachgst plöss |oder
wart der ringen |So gewingstu ÿm mit der
vorsatzung das ist mit dem nach sein vor an ~
Hie merck wie man sol ab treten zw champf
|Wiss das zw dem champf vechten nicht mer
gehört denn ein abtritt |vnd ein zw tritt |vnd
sünst vest gestanden |Dar vmb das das man
nicht müed werd Inn dem harnasch |vnd dar
vernÿm also |Ist sach das er dich vber eÿlt hat
das dw mit dem swert |oder sünst zw kainer
vorsatzung chumen magst |So trit pald zw ruck
mit dem vor gesatztm~ fuess |vnd wart das dw
Im Inndes pald wider an setzt |oder pegreifst
mit ringen mit eine~ zw trit des selbing fuess
|do dw vor mit abgetreten pist ~
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Das ist der text vnd die glos von nach
raÿsen zw champf
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Zde sleduj, jak by se mělo odkračovat v
souboji
Znej, že k šermu při souboji nenáleží nic víc
než odkrok, příkrok a pevné stání na místě
proto, aby se člověk ve zbroji neunavil. A
rozuměj tomu takto: Má-li se věc tak, že tě
překvapil natolik, že se nemůžeš mečem ani
jinak krýt, tak ihned vykroč vzad předsunutou
nohou a dbej, abys mu vtom ihned nastavil
nebo jej uchopil zápasením s příkrokem té
samé nohy, kterou jsi právě odkročil.
Toto je text a komentář o následování v
souboji:

69r

Volg allen treffen
den starcken wiltu sÿ effen
Wert er so zück
stich wert er Jü zw ÿm ruck

Následuj všechny zásahy
silného, chceš-li je přemoci.
Brání-li se, odtrhni,
bodni, brání-li se, jdi nazpět.

|Glosa |merck |wiltu die starcken effen oder
tewschen die do weit |vñ lanck vechten |vnd
mit sterck ir dingk wellen vberwinden |vnd
von rechten kunsten nicht halden |Die selbigen
soltu vber eÿlen mit nach raÿsen |vnd mit
durch zucken |Als dir ÿn dem nägstem stuck
vor kler wirt Hie merck das stuck ~ |Merck
|wenn dw chëmpfen solt dëucht dich denn das
dir dein kempfer zw starck wer |So halt dein
swert in einer hůt |vnd trit do mit künleich zw
Im |vnd merck gar eben wenn er sein swert an
sich zeucht |vnd wil stechen oder slachen mit
dem knopf In dem so volg ÿm pald nach |vnd

Komentář: Věz, že chceš-li přemoci tvrdé
nebo takové, kteří dalece a dlouze šermují a
své věci chtějí prosadit silou a pravého umění
se nedrží, měli by být tito překvapeni
následováním a odtrháváním skrz, jak ti bude
vysvětleno v následujícím kusu. Zde sleduj
kus: Věz, že kdybys při souboji cítil, že tvůj
soupeř se ti brání příliš tvrdě, drž svůj meč v
jednom ze střehů a při tom vykroč směle k
němu a velmi pozorně sleduj, kdy k sobě
přitáhne svůj meč a bude chtít bodnout nebo
udeřit hlavicí. V tom mu ihned následuj a
překvap ho hrotem a nastav mu dřív, než
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vber eÿl ÿn mit dem ort vnd setz ym an ee
wenn er den stich oder den slag verpringt |Wirt
er denn des ansetzens gewar |vnd vert weit für
mit dem swert |vnd vorsetzt das sein ort neben
dir beseitt aus get |So zuck durch |vnd stich
yÿm zw der anderñ seittñ |Wert er das zw dem
anderñ mal |So zuck aber durch |vnd das thůe
als oft als oft er vor setzt |vnd ruck oder eÿl do
mit pald zw |Im durch des willen ob dw ÿm
nicht recht getroffen hiettesst mit dem
ansetzen |Das dw in denn magst begreiffen mit
ringen |Wiss das ist die kunst wider alle die
vecht° die do lanck |vnd weit vorsetzen |vnd
vechtent zw dem swert |vnd nicht zw den
plössen des leibes ~
Das ist der text vnd die glos wie dw dich solt
abledigen vom swert wenn man dir do mit
hat an gesetzt vnd dich do mit tringt

provede bod nebo úder. Zpozoruje-li pak
nebezpečí nastavení a brání se široce mečem
a vykryje tak, že jeho hrot míří stranou vedle
tebe, odtrhni skrz a bodni mu na druhou
stranu. Brání-li podruhé, odtrhni opět skrz a
to dělej tak dlouho, dokud se kryje. A hned
odtrhni nebo pospíchej k němu, jak chceš.
Pokud jej nastavením správně nezásahneš,
můžej ho pak uchopit zápasením. Věz, že toto
je umění proti všem šermířům, kteří dlouze a
široce kryjí a šermují na meč a ne do odkrytí
těla.
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Toto je text a komentář o tom, jak by ses
měl osvobozovat od meče, když ti jím
soupeř nastavil a když tě jím tlačí:

Greift er auch sterck an
Das schiessen gesigt ÿm an

Zaútočí-li také tvrdě,
vystřel mu na obličej.

|Glosa merck das ist |wenn er dir hat an gesetzt
|vnd du ÿm wider |wil er dich denn mit sterck
vber dringen |So begreiff sein lincke hant mit
deiner lincken auff seiner swertz klingen peÿ
den fingerñ |vnd halt sy do mit vest |vnd stich
mit der rechten hant mit dem swert oben durch
zwischen seiner vor gesatztñ hant |vnd seine~
swert |vnd druck den knopf nÿder |vnd setz ÿm
den ort gegen seiner rechtñ seittñ |In sein
gesicht |vnd prich ÿm mit deiner lincken hant
sein lincke vber dein swertz klingen Ein
Annders |Oder stich ÿm mit paiden henden
oben durch zwischen dem swert |vnd seiner
vorgesatzten hant |vnd druck den knopf gegen
der erden |vnd wind den ort an seinem swert
gegen seiner rechtñ seittñ |vnd setz ym an
Aber ein losung |wenn er dir hat an gesetzt
|vnd dringt |So stich yn vnden in den tenär der
hant do er sein swert in der mitt pey hëldet
|Oder hat er die hant vmb gewäntt so stich yn
dar ein von oben nÿder |vnd wenn der stich
hafft |So für In do mit zw dem kraiss Ein
anders |Oder stich yn auswendig des arm~s
|do er das swert in der mitt peÿ hellt hinden in
den hantschuech |vnd wenn der stich hafft |So
lauf mit der hant für dich zw dem kraiss |Do
mit gewingstu ym auch die seitt an |vnd
andrew grosse vortail Aber ein losüng |Merck
hat er dir an gesetzt an dein lincke achsel |vnd

Komentář: Věz, že to je, když ti nastavil a ty
mu také, chce-li tě pak silou přetlačit, uchop
jeho levou ruku svou levou na čepeli jeho
meče za prsty a pevně je drž a pravou rukou
bodni mečem shora mezi jeho předsunutou
ruku a jeho meč a tlač hlavici dolů a nastav
mu hrot proti jeho pravé straně do obličeje a
levou rukou mu lámej jeho levou přes čepel
svého meče. Další: Nebo mu bodni oběma
rukama shora mezi meč a jeho předsunutou
ruku a tlač hlavici proti zemi a otoč hrot na
jeho meči proti jeho pravé straně a nastav mu.
Opět uvolnění: Když ti nastavil a tlačí, bodni
ho zdola do dlaně ruky, kterou drží svůj meč
v polovině, nebo má-li ruku obráceně, bodni
ho do ní shora dolů. A když bod vnikne, veď
ho za ní ke kraji33. Další: Nebo jej bodni
zvnějšku paže, kterou drží meč v polovině,
zezadu do rukavice a když bod vnikne, běž s
rukou před sebe ke kraji31. Tím se mu také
dostaneš do boku a získáš další velkou
výhodu. Opět uvolnění: Věz, že nastavil-li ti
na levé rameno a ty mu na jeho také, vykroč
levou nohou vzad a otoč se levou stranou od
něj. Tak tvůj hrot vnikne a jeho ne. Nebo
nastavil-li ti na pravé rameno a ty na jeho
také, vykroč vzad pravou nohou. Tak tvůj
hrot opět vnikne a jeho ne. Opět uvolnění:
Věz, že když ti nastavil na tvé levé rameno a
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ty mu na jeho také, trhni svou hlavicí kupředu
na jeho hruď a takto tlač před sebou. Tak jsi
nad ním získal převahu.

dw Im wider an die sein |So tritt zw ruck mit
dem lincken fuess |vnd wendt dein lincke seitt
auch von ym |So hafft dein ort |vnd der sein
nicht |Oder hat er dir gesatzt an dein rechte
achsel |vnd dw Im wider an die sein |So trit zw
ruck mit dem rechten fuess so hafft aber dein
ort |vnd der sein nicht Aber ein losung |Merck
wenn er dir hat gesetzt an dein lincke achsel
|vnd du ÿm wider an die sein |So ruck deinen
knopf vorñ an dein prust |vnd dring also für
dich |So hastu ÿn vberlengt ~
Das Ist der text vnd die glos der vorsatzung
wider die sleg mit dem knopf
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ke kraji kolbiště

Toto je text a komentář o krytí proti úderu
hlavicí:

Mit seinem slachenden ort
Schützt er sich Triff ane vorcht
Mit paiden hendenn
den ort zů den augen lere wenden ~

Svým pádným hrotem
brání-li se, bez bázně zásahni.
Oběma rukama
se nauč navíjet hrot do očí.

|Glosa |merck das slahent ort das ist der knopf
|Ob er sich für dir do mit wil beschutzen |vnd
dich vberlauffen mit grossen schlegen die soltu
ÿm an alle vorcht kündleich mit dem swert
vorsetzen |vnd in der vorsatzung den ort mit
paiden henden albeg in das gesicht wenden
oder stos |vñ reiß mit dem knopf als dir
hernach vorklert wirt In den nagsten stucken ~

Komentář: Věz, že pádný hrot je hlavice.
Pokud se jím před tebou chce chránit a nabíhá
na tebe velkými údery, které bys mu měl
ihned směle beze vší bázně krýt mečem a při
vykrytí vždy otočit nebo vrazit hrot oběma
rukama do obličeje a trhnout hlavicí, jak ti
bude dále ukázáno v následujícím kusu.

Das ist die erst vorsatzung wider die sleg
mit dem knopf |Merck ist einer starck |vnd
maint er wöll dich mit dem knopf nÿder slahen
|So stee gegen |Im |vnd halt dein swert vber
dein lincken knÿe in der hůt |Slecht er dir denn
mit dem knopf von seiner rechtñ achsel oben
ein zů dem haubt |So streich ÿm den slagk ab
mit dem swert fur deiner lincken hant von
dein° lincken seitten gegen sein° rechten |vnd
var auf in die ober hůt |vnd setz ÿm den ort in
das gesicht ~
|Oder slecht er dir mit dem knopf von seiner
lincken seitten oben ein zů dem haubt |So
streich ym den slagck ab mit dem swert für
dein° lincken hant von deiner rechten seitten
gegen seiner lincken vnd setz ym an
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Aber ein vorsatzung
|Merck wenn du hast dein swert vber dem
lincken knÿe in der hůt |Ist er deñ nicht starck
vnd slecht dir mit dem knopf oben ein |So trit
ÿm kundleich ein |vnd vach den slach
zwischen deinen paiden henden mitten in dein
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Toto je první vykrytí proti úderu hlavicí:
Věz, že je-li tvrdý a hodlá-li tě udeřit hlavicí,
stůj proti němu a drž svůj meč nad svým
levým kolenem ve střehu. Udeří-li ti pak
hlavicí shora na hlavu od svého pravého
ramene, odraz úder mečem před svou levou
rukou od své levé strany proti jeho pravé a jdi
nahoru do střehu a nastav mu hrot do
obličeje.
Nebo udeří-li ti hlavicí shora na hlavu ze své
levé strany, odraz mu úder mečem před svou
levou rukou od své pravé strany proti jeho
levé a nastav mu.

Opět vykrytí
Věz, že když máš svůj meč nad levým
kolenem ve střehu, není-li pak tvrdý a tluče tě
hlavicí shora, směle mu vykroč a zachyť úder
středem čepele svého meče mezi oběma
svýma rukama a jdi vzhůru do horního střehu
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swertz klingen |vnd var auf in die öber hůt vnd
setz ÿm an |Oder var Im mit dem knopf vber
sein vorgesatzte hant |vnd ruck ÿn zw dir vnd
setz ÿm an

a nastav mu nebo mu jdi hlavicí přes jeho
předsunutou ruku a trhni jí k sobě a nastav
mu.

Merck ein vorsatzung vnd ein swert nemen
|Merck |wenn dw hast dein swert vber dem
lincken knÿe in der hůt |Ist er denn nicht starck
|vnd slecht dir mit dem knopf zw dem haubt
|So vach den slach mitten in die klingen |vnd
var mit dem knopf aussen vber sein swert
nahent hinder dem gehültz |vnd reiß do mit
vndersich auf dein rechte seittñ |So nÿmpstu
ÿm sein swert |vnd setz ÿm dar zw° an
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Merck aber ein vorsatzung vnd ein swert
nemen
|Wenn dw hast dein swert vber dem lincken
knÿe in der hůt |Slecht er dir deñ mit dem
knopf zw deinem lincken knÿe |So wend
deinen knopf zü der erden vnd den ort vbersich
|vnd vach den slach mitten in dein swertz
klingen |vnd var mit dem knopf vnden durch
im oben vber sein swert nahent hinder seinem
gehültz vnd ruck vbersich auf dein rechte
seitten |So nÿmpstu im sein swert
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Aber ein vorsatzung
|Merck |wenn dw hast dein swert vber dem
lincken knÿe oder stest sünst in einer anderñ
hůt |Slecht er dir denn mit dem knopf vnden zů
dem knöchen deines lincken füess |So halt dein
swert fest in der lincken hant |vnd würff es mit
dem knopf aus der rechten hant gegen seinem
slag in die erdñ auf dein lincke seitten |vnd
spring do mit zw° ÿm |vnd wart der arm~ pruch
oder sünst ander ringen
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Das ist der text vnd die glos wie man mit
dem knopf schlahen sol
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Sleduj vykrytí a sebrání meče
Věz, že když máš svůj meč nad levým
kolenem ve střehu, není-li pak tvrdý a tluče tě
hlavicí na hlavu, zachyť úder na střed čepele
a jdi hlavicí zvnějšku přes jeho meč těsně za
příčku a trhni vzhůru na svou pravou stranu.
Tak mu vezmeš meč a ještě mu nastav.

Opět sleduj vykrytí a sebrání meče
Když máš svůj meč nad levým kolenem ve
střehu, tluče-li ti pak hlavicí na tvé levé
koleno, obrať svou hlavici k zemi a hrot
vzhůru a zachyť úder na polovině čepele
svého meče a projdi hlavicí spodem nahoru
přes jeho meč těsně za jeho příčku a trhni
vzhůru na svou pravou stranu. Tak mu
vezmeš meč.

Opět vykrytí
Věz, že když máš svůj meč nad levým
kolenem nebo stojíš v jiném střehu, tluče-li ti
pak hlavicí spodem na kotník tvé levé nohy,
drž svůj meč pevně v levé ruce a z pravé ruky
mu jej hoď hlavicí proti jeho ráně k zemi na
svou levou stranu a při tom skoč k němu a
pokus se o lámání paže nebo o jiné zápasení.

Toto je text a komentář o tom, jak by měl
člověk udeřit hlavicí:

71v

Des voderñ fuess
mit slegen dw huetten müest

Přední nohu
úderem střežit musíš.

|Glosa |merck der schlahent ort das ist der
swertz knopff do mit soltu ÿm slahen zw
seinen vorgesatzten gliden |der soltu gar eben
remen |das dw Im die do mit recht treffest |vnd
die sleg soltu also zw wege pringen halt dein
swert in der öberñ hůt vber dem haubt |vnd
thue als dw im dar aus in das gesicht wöllest
stechñ oder an setzen mit dem las dein swert

Komentář: Věz, že pádný hrot je hlavice
meče, s níž bys mu měl tlouci po předsunuté
končetině, na kterou bys měl mířit přesně,
abys ji správně zasáhl. A úder bys měl
provádět takto: Drž svůj meč v horním střehu
nad hlavou a dělej, jako bys mu z něj chtěl
bodat na obličej nebo nastavit. Při tom pusť
svůj meč pravou rukou a jdi s ní na pomoc
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varñ aus der rechten hant |vnd chüm do mit der
lincken hant zw hilff mitten in die klingen |vnd
slach ym mit dem knopf zw dem knÿe seines
vor gesetztñ fuess oder zw seiner vorgesetzten
hant do er das swert in der mitt mit heldet
|Auch magstu im zů dem haubt oder zw dem
elpogen oder zw der achsel do mit slahen
|wenn es dir eben ist ~

levé ruce v polovině čepele a udeř mu hlavicí
na koleno jeho předsunuté nohy nebo na jeho
předsunutou ruku, kterou drží meč v
polovině. Taky mu můžeš udeřit na hlavu
nebo na loket nebo na rameno, když je to pro
tebe výhodné.

Hie merck die arbaitt mit dem degen zw
champff
|Nw soltu wissen das das maisten tails alles
champffechtens in harnasch chumpt auf das
letzt zů dem degen vechten |vnd zů den
|Ringen |Dar vmb so merck |wenn dw mit ym
ein laufest |So wart anders nicht wenn der
ringen vnd lass deinen degen stecken in der
schaiden |wenn du magst im do mit nicht
geschaden durch den harnasch die weil er vor
dir stet |vnd hindert dich in der hant |wenn dw
In solt vassen mit ringen oder wenn du In
geworffen hast |vnd sein mächtig ist pist erst
so arbait mit dem degen zů den plössen die dir
hernach am nagsten vorklert werden |vnd
vorklert sind worden ~

268

Ein annders
|Merck |wenn du mit ym chumpst zů |Ringen
wirfestu In denn auf den ruck |So vall ym mit
dem leib vber sein antlütz |vnd vass ÿn peÿ
dem hals vnder einen arm~ |So ist er vorplent
|vnd mag dar zw° nicht wol auf chömen mit
welicher hant er deñ nach dir greifft so stich
Im nach zw der plöß des tenärs oder stich yn
vnder das vchsen |Oder arbait In mit dem
degen vnden zw dem geschäpft |vnd zw allen
gelencken wo dich deücht do dw in am pesten
gewinnen magst ~
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Ein annders
|Merck |würfstu ÿn mit ringen auf den pauch
|So sitz pald auf in vnd begreiff mit der rechten
hant sein rechte |vnd zeuch die hinden auf
seinen ruck |vnd hald die vest mit der lincken
hant |vnd mit der rechten stich ÿm in die selbig
hannt zů der ploss des tänërs oder zw° der
plöss vnder den vchsen |Oder wenn er velt
magstu In denn peÿ eine~ fueß begreiffen |So
stich yn mit dem degen vnden in die solen des
selbigen füess
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Zde sleduj práci s dýkou při souboji
Nyní bys měl vědět, že většina šermířských
soubojů ve zbroji končívá šermem s dýkami a
zápasem. Proto věz, že když se s ním srazíš,
nepokoušej se o nic jiného než o zápas a
nechej svou dýku zasunutou v pochvě, neboť
mu s ní nemůžeš probodnout zbroj, dokud
před tebou stojí, a překáží ti v ruce. Když bys
ho měl chyceného zápasem nebo když ho
povalíš a získáš převahu, teprve tehdy pracuj
s dýkou do odkrytí, která se ti nejblíže ukáží a
budou ukazovat.

Další
Věz, že když k němu přicházíš, abys zápasil,
povalíš-li ho pak na záda, padni mu tělem
přes tvář a chyť ho za krk pod paži. Tak je
oslepen a nemůže vstát. Uchopí-li tě pak
některou rukou, bodni ho do odkrytí dlaně
nebo ho bodni do podpaží nebo mu pracuj
dýkou zdola na pohlaví a do všech kloubů,
kam si myslíš, že mu můžeš nejlépe dostat.

Další
Věz, že povalíš-li ho na břicho, ihned si na
něj sedni a pravou rukou uchop jeho pravou a
táhni ji na jeho záda a pevně drž levou rukou
a pravou mu bodni do stejné ruky do odkrytí
dlaně nebo do odkrytí podpaží. Nebo když
padne, můžeš ho pak uchopit za nohu a
bodnout ho dýkou do chodidla této nohy.
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Hÿe hebt sich an Maister Andres Kunst
genant der lignitzer Dem got genadig seÿ
Das kurtz swert Zw gewappenter hant zů
geleicher ritterlicher were

Zde začíná mistra Andrease, zvaného
Lignitzer, jenž je Bohu milý, umění
zkráceným mečem ozbrojené ruky proti
stejné rytířské zbrani.

|Item nÿm das swert mit der rechten hant peÿ
dem pint |vnd mit der lincken greif mitten in
die klingen |vnd gee vast in man |So mues er
stechen oder slahen |Doch kum vor piß rasch
greif färlich vnd pleib nahent ~
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Das erst stuck
|Item stich ÿm Inwendig zw° seine~ gesicht
|Wert er dir das |So var durch vnd setz ym
auswendig in sein gesicht |Wert er dir das
fürpas |vnd streicht dir den ort also ab so wind
mit deinem knopf ym vber sein rechte achsel
|vnd spring mit dem rechten pain hinder sein
lincks |vnd würf ÿn vber ruck ~

272

Der wider pruch
|Item wenn dir das tůt vnd hat dir den knopf an
den hals geworfen |So var mit der lincken hant
von vnden auf zwischen seinen paiden arm~
|vnd begreif ÿn pey seine~ rechten arm~ |vnd
swing dich deñ von ym auf dein rechte seitten
|vnd würff In vber die hüf ~
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Aber ein pruch auf das erst stuck
|Item wenn er dir den knopf vmb den hals wil
werfen |So greiff mit der linckñ hant von dir
|vnd greiff hinder sein rechte hant an das pint
|vnd nÿm den knopf |vnd zeuch den vndersich
|vnd setz ym mit deinem swert an wo du wild

274

Ein pruch da wider den pruch
|Item wenn er dir knopf begriffen hat |So wind
mit deinem knopf von vnden auf auswendig
vmb sein lincke hant |vnd schreit mit deinem
rechten pain für dich |vnd stos ÿn mit deiner
klingen an sein linken arm ~ ~

275

Das ander stuck
|Item stich ym aber den ersten stich zw seinem
gesicht |vnd thůe zw dem anderñ mal als du
ym aber Inwendig zw seinem gesicht wöllest
stechen |Inndes var durch |vnd setz ÿm
auswendig zw° seinem gesicht an wenn er dir
das wert |So schreit mit deinem rechten pain
hinder sein lincks |vnd stoß in mit dem gehültz
in sein lincke vchsen |vnd stos ein wenig vber
sich so veltt er ~
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Vezmi meč pravou rukou za jílec a levou
rukou uchop čepel v polovině a jdi pevně k
soupeři. Tak musí bodat nebo sekat. Ale jdi
při tom rychle vpřed, mocně uchop a zůstaň
blízko.
První kus
Bodni mu zevnitř na obličej. Kryje-li ti to, jdi
skrz a nastav mu zvnějšku na obličej. Kryje-li
ti to dále a odrazí ti hrot, naviň mu svou
hlavicí nad jeho pravé rameno a při tom skoč
pravou nohou za jeho levou a poval ho na
záda.
Prolomení
Když ti to dělá a hodil ti hlavici na krk, jdi
levou rukou zdola nahoru mezi obě jeho paže
a uchop ho za jeho pravou paži a otoč se od
něj na svou pravou stranu a poval ho přes
bok.
Rovněž prolomení prvního kusu
Když ti chce hodit hlavici okolo krku, uchop
levou rukou od sebe a uchop jílec za jeho
pravou rukou a vezmi hlavici a táhni vzhůru a
nastav mu svým mečem, kam chceš.
Prolamování prolomení
Když ti uchopil hlavici, naviň svou hlavicí
zdola nahoru zvnějšku okolo jeho levé ruky a
vykroč svou pravou nohou kupředu a udeř mu
svou čepelí na jeho levou paži.
Druhý kus
Bodni mu první bod na obličej a podruhé
dělej, jako bys ho chtěl opět bodnout na
obličej zevnitř. Vtom jdi skrz a nastav mu na
obličej zvnějšku. Když ti to kryje, vykroč
svou pravou nohou za jeho levou a udeř mu
příčkou do jeho levého podpaží a udeř trochu
vzhůru. Tak upadne.
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Der widerpruch
|Item wenn dir das tůt |So schreit mit deinem
lincken pain hinder dich |vnd vach den stos
zwischen dein paide hende in die klingen |vnd
wind mit dem knopf von vnden auf zwischen
sein paide arm~ |vnd wind mit deine~ knopf
von vnden auf vber sein lincke hant |vnd
spring mit deine~ lincken pain hinder sein
rechtz |vnd stos ÿm paide swert vber sein hals
|So hastu ÿm den ruck an gewunnen ~
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Ein wider pruch wider den
|Item wenn dir paide swert über den hals wil
stossen |So stee freÿleich still mit deinem
rechten pain |vnd laß dein swert faren peÿ dem
pind |vnd greif mit deinem rechten arm~
hinden vmb seinen ruck |vnd ruck ÿn peÿ der
mitt |So wurfstu in an zweifel ~
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Das dritt stuck
|Item stich ym aber Inwendig zů seinem
gesicht |vnd var in dem anderñ stich durch |vnd
stich ym auswendig zw dem gesicht |Wert er
dir das aber |So schreit mit dem lincken pain
zwischen seine paide |vnd greif mit deinem
knopff aussen vber sein lincks pain in sein
knÿepüg |vnd leg dich mit der lincken achsel
oben fast in ÿn |vnd heb vnden fast auf |vnd
druck auf sein lincke seitten ~
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Der widerpruch
|Item wer dir mit dem chnopf wil varen in die
knÿepüg dem greif mit deiner lincken hant
hinder sein lincke hant peÿ dem arm~ |vnd
greif mit dein° rechtñ hant von vnden auf ÿm an
den elpogen |vnd das dein vinger oben ste |vnd
würf yn auf das maul ~
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Das vierd stuck
|Item wenn du Im Inwendig zw dem gesicht
stichest |vnd er dir wider |So sich eben auf sein
swert |vnd begreiff sein swert pey der klingen
in die hant vnd setz im den ort an vnder sein
lincks vchsen |Wert er dir das |vnd begreifft dir
dein swert auch als dw das sein hast |So arbait
aus einem reissen als hernach geschriben stet
aus wellichem du wild
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Das erst reißen
|Item stich ÿm Inwendig zw dem gesicht |Wert
er dir das vnd setzt dir den stich ab |So wind
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Prolomení
Když ti to dělá, vykroč svou levou nohou za
sebe a zachyť úder mezi oběma svýma
rukama na čepel a naviň hlavicí zdola nahoru
mezi obě jeho ruce a naviň svou hlavicí přes
jeho levou ruku a skoč svou levou nohou za
jeho pravou a udeř ho oběma meči přes krk.
Tak jsi se mu dostal za záda.

Prolomení
Když ti chce oběma meči udeřit na krk, stůj
svou pravou nohou stále volně a pusť jílec
svého meče a obejmi ho svou pravou rukou
za jeho zády a trhni jím v polovině. Tak ho
bezpochyby povalíš.
Třetí kus
Bodni mu opět zevnitř na obličej a při druhém
bodu jdi skrz a bodni mu na obličej zvnějšku.
Když ti to opět kryje, vykroč levou nohou
mezi obě jeho a uchop ho svou hlavicí vně
přes jeho levou nohu za podkolení a levým
ramenem se do něj shora silně opři a zvedni
pevně zdola nahoru a tlač na jeho levou
stranu.
Prolomení
Toho, kdo ti chce jít hlavicí do podkolení,
uchop svou levou rukou za jeho levou rukou
za paži a svou pravou rukou jej uchop za
loket zdola nahoru a to tak, aby tvé prsty byly
nahoře, a poval ho na hubu.
Čtvrtý kus
Když mu bodáš zevnitř na obličej a on tobě
taky, dívej se přímo na jeho meč a uchop jeho
meč rukou za čepel a nastav mu hrot pod jeho
levé podpaží. Kryje-li ti to a taky uchopí tvůj
meč jako ty jeho, pracuj z odtrhnutí, jak stojí
popsáno dále, kterýmkoli chceš.

První odtrhnutí
Bodni mu zevnitř na obličej. Kryje-li ti to a
bod ti odstaví, naviň svou hlavicí zdola
92

mit deine~ knopf von vnden auf auf deine
lincke seittñ |vnd oben vber sein swertz
klingen zwischen sein paide hend |vnd reiß
vast an dich |So reistu in sein lincke hant von
der klingen |So stich ÿm denn zw° dem
gemächt |Ist er sir zw starck das dw Im die
hant von dem swert nicht gereissen magst |So
wind mit deinem knopf aber von vnden auf auf
dein rechte seittñ vber sein lincke hant |vnd
stos in mit der klingen in sein lincke seitten
von dir ~

nahoru na svou levou stranu a vrchem nad
čepelí jeho meče mezi obě jeho ruce a trhni
mocně k sobě. Tak mu odtrhneš jeho levou
ruku z čepele. Tak mu bodni do slabin. Je-li
příliš pevný, takže mu nedokážeš odtrhnout
ruku od meče, naviň svou hlavicí opět zdola
nahoru na svou pravou stranu přes jeho levou
ruku a odstrč jej čepelí od sebe na jeho levou
stranu.

Das ander reÿssen
|Item stich ÿm Inwendig zů seinem gesicht
|vnd wind aber mit dem knopf auff dein lincke
seitten von vnden auf vber sein klingen
zwischen seiner hant reÿß aber vast an dich
|vnd stich ÿm aber zů seinem gemäch |Wert er
dir das vnd vecht dir das swert |vnd dw das
sein das paide swert gefangen sein |So würff
dein swert mit dem knopf ÿm in sein rechte
seitten |vnd spring mit deinem rechten pain
hinder sein lincks |vnd nym den ruck |vnd heb
in deñ eines tzwerchen fingers hoch von der
erden |vnd slach in mit deinem rechten fueß
auswendig an sein rechten enckel |vnd wurff in
auf sein rechte seitten ~
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Das dritt reÿßen
|Item thůe ÿm geleich als oben geschriben stet
|vnd ob paide swert gefangen wärñ |So würf
ÿm aber den knopf in sein rechte seitten |vnd
spring mit dem rechten pain hinder sein lincks
|vnd greiff in mit deiner rechten hant ÿn pey
seine~ lincken arspacken |vnd greiff mit dein°
lincken hant von vnden auf ym an seinen
kinpacken |vnd zeuch vnden an dich |vnd stos
oben von dir |So felt er an den ruck
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Der widerpruch
|Item wenn dir mit der lincken hannt vert
vnder den kinpacken |vnd dich mit seiner
rechten hant pey dem lincken arspacken hat
|vnd wil dich vber ruck werffen |So greif mit
deiner lincken hant ÿm auf sein lincke |vnd
begreif ÿn peÿ den fingerñ |vnd prich im die
hant auf dein lincke seitten |vnd var mit deiner
rechtñ hant an sein lincken elpogen |vnd nÿm
im das gewicht ~
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Das vierd reÿssen
|Item ist das aber paidew swert gefangen sein
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Druhé odtrhnutí
Bodni mu zevnitř na obličej a opět naviň
hlavicí zdola nahoru na svou levou stranu nad
jeho čepelí mezi obě jeho ruce, opět trhni
silně k sobě a mu bodni do slabin. Kryje-li ti
to a šermuje ti mečem a ty jeho, takže jsou
oba meče spojené, hoď mu svůj meč hlavicí
na jeho pravou stranu a skoč svou levou
nohou za jeho levou a vezmi záda a pak
zvedni malíček vysoko od země a udeř mu
svou pravou nohou zvnějšku na jeho pravý
kotník a poval ho na jeho pravou stranu.

Třetí odtrhnutí
Čiň mu, jak stojí popsáno výše, a jsou-li oba
meče chyceny, opět mu hoď hlavici na jeho
pravou stranu a pravou nohou skoč za jeho
levou a uchop ho svou pravou rukou za jeho
levou hyždi a svou levou rukou ho uchop
zdola za jeho spodní čelist a spodem táhni k
sobě a nahoře odstrkávej od sebe. Tak padne
na záda.
Prolomení
Když ti jde levou rukou pod čelist a svou
pravou ruku má na tvé levé hyždi a chce tě
povalit na záda, uchop ho svou levou rukou
za jeho levou a uchop ho za prsty a lámej mu
ruku na svou levou stranu a jdi svou pravou
rukou na jeho levý loket a vyveď ho z
rovnováhy.

Čtvrté odtrhnutí
Je to, že když jsou opět oba meče chyceny,
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|So würf ÿm aber deinen knopf in sein rechte
seitten |vnd spring Im mit dem rechten pain
hinder sein lincks |vnd begreif in mit deiner
lincken hant hinder seiner lincken hant peÿ
dem arm~ |vnd greif mit deiner rechten hant in
peÿ seinem elpogen vnd nÿm das gewicht ~ ~

zase mu hoď svou hlavici na jeho pravou
stranu a pravou nohou mu skoč za jeho levou
a svou levou rukou jej uchop za paži za jeho
levou rukou a svou pravou rukou ho uchop za
loket a vyveď ho z rovnováhy.

Das fünfft reÿssen
|Item |wenn er dir dein swert gefangen hat |vnd
du das sein |So gee durch paidew swert auf
dein lincke seittñ |So windestu ÿm sein swert
aus das er dir das lassen mues |Helt er denn
sein swert vnd lest dir das dein |So thůe als dw
In zw° dem gemächt wöllest stechen |Wert er
dir das |vnd greift mit sein° lincken hant nach
dem swert |So stich vnden durch sein swert auf
sein rechte seitten ÿm vber sein rechten arm~
an sein prust so prichstu ÿm sein swert aus
seiner hant |So würf sein swert mit dem ort
gegen ÿm |vnd mit deine~ swert fall in die öber
hůt ~
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Der widerpruch
|Item wenn dir das thůet |vnd dir durch paidew
swert lauffen wil |So stos ÿm paide swert vber
den hals |vnd mach die scher ~
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Ain widerpruch wider den pruch
|Item |wenn er dir die scher hat gemacht |so
greif mit deiner rechten hant von vnden auf
hinder sein rechte in das pindt das dein negel
an den fingerñ vbersich sten vnd würf denn
dein swert vast von dir auf dein lincke seitten
|vnd ker dich gegen ÿm auch auf dein lincke
seittñ vnd wind mit seinem knopf aussen vber
sein rechte hant |vnd slach ÿn mit dem knopf
vnd mit dem gehültz wo dw hyn wild ~
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Das sechst reissen
|Item |wenn die swert paide gefangen sein |so
würf den chnopf vast von dir auf dein rechte
seitten |vnd ym auff sein lincke seitten vnd
spring mit deinem rechten pain hinder sein
lincks |vnd greif mit deiner rechten hannt von
vnden auf in sein rechte vchsen |vnd heb mit
seine~ swert vber sich |So würfstu in auf dein
rechte seitten das ist das pest |vnd das letzt
vnder den reÿssen

290

Das Ist aber ein stuck
|Item sticht er dir zw dem gemächt |So stich im
auch zw dem gemächt einen stich |Den anderñ
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Páté odtrhnutí
Když ti uchopil tvůj meč a ty jeho, projdi skrz
oba meče na svou levou stranu. Tak mu
otočíš jeho meč, takže ti ho musí pustit. Držíli pak svůj meč pevně a tvůj pustí, dělej, jako
bys ho chtěl bodnout do slabin. Kryje-li ti to a
hmátne svou levou rukou po meči, bodni mu
zdola na hruď skrz jeho meč na jeho pravou
stranu přes jeho pravou paži. Tak mu vylomíš
meč z ruky. Hoď jeho meč hrotem proti němu
a svým mečem padni do horního střehu.

Prolomení
Když ti to dělá a chce ti proběhnout skrz oba
meče, udeř mu oběma meči přes krk a udělej
nůžky.
Prolamování prolomení
Když ti udělal nůžky, sáhni svou pravou
rukou zdola nahoru na jílec za jeho pravou
tak, aby tvé nehty na prstech byly nahoře, a
pak odhoď svůj meč silně od sebe na svou
levou stranu a otoč se proti němu opět na
levou stranu a naviň jeho hlavicí zvnějšku
přes jeho pravou ruku a udeř ho hlavicí a
příčkou kam chceš.
Šesté odtrhnutí
Když jsou oba meče chyceny, odhoď hlavici
silně od sebe na svou pravou stranu a jemu na
jeho levou stranu a skoč svou pravou nohou
za jeho levou a uchop ho svou pravou rukou
zdola nahoru v jeho pravém podpaží a zvedni
jeho mečem vzhůru. Tak jej povalíš na svou
pravou stranu. Je to nejlepší a poslední z
odtrhnutí.
Toto je opět kus
Bodá-li ti na slabiny, taky mu proveď bod na
slabiny. Pak proveď druhý bod shora dolů
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stich |Stich von oben nÿder vber sein lincke
hant zwischen sein paiden arm~ |vnd wind mit
dem knopf von vnden auf in sein rechte seitten
schreit mit deine~ rechten pain hinder sein
lincks |vnd würf In vber dein diech ~

nad jeho levou rukou mezi obě jeho paže a
naviň hlavicí zdola nahoru na jeho pravou
stranu. Vykroč svou pravou nohou za jeho
levou a poval ho přes své stehno.

Der widerpruch
|Item |wenn dir das tůt so laß dein swert gen
pey der klingen |vnd greif mit deiner lincken
hant hinden vber sein schulter |vnd begreif
dein swert wider peÿ der klingen |vnd druck yn
vast zů dir |vnd swing dich von Im auf dein
rechte seittñ ~
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Aber ein stuck
|Item arbait er mit dir hoch |vnd sticht dir zw
dem gesicht |So stich von vnden auf zwischen
seinen paiden armen |vnd vber sein lincke
achsel begreiff ÿn mit deiner lincken hant
hinder seine° linckñ |vnd würf dein swert mit
dem pint auf dein lincke achsel |vnd greif mit
deiner rechten in sein lincken elpogen stos vast
von vnden auf |vnd nÿm ÿm das gewicht |So
pleibt das swert vnder seinem lincken arm~
zwischen ewer paider ~
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Aber ein stuck
|Item arbait er aber hoch mit dir |So stich aber
vnden auf zwischen sein paidñ arm~ |vnd laß
dein lincke hant varñ von der clingen |vnd
greif oben vber sein swert vasch |vnd begreif
dein swert wider pey der clingen vnd stos ÿm
paide swert denn vber |den hals hinden vber
seinen rucken gar obhin in sein paide knÿepüg
|vnd reiß vast vnden an dich |vnd mit dem
haubt stos oben vast von dir so würfstu In auf
den ruck ~
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Ein pruch da wider
|Item |wenn dir das tůt |vnd wil dir paide swert
vber den hals stosen |So var mit deiner rechten
hant In sein lincke seittñ vber seinen ruck |vnd
schreit mit deine~ rechten pain vorñ für sein
lincks pain |vnd würf in vber die hüff |Der
pruch get zw paiden seitten ~
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Aber ein stuck
|Item stich ym Inwendig zw dem gesicht |vnd
begreiff denn sein swert peÿ der clingen zw
deinem swert in dein lincke hant |vnd wind mit
dem knopf von vnden auf hinder sein rechte
hant |vnd heb denn vast vber sich |vnd reÿß
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Prolomení
Když ti to dělá, pusť čepel svého meče a
levou rukou ho uchop zezadu nad ramenem a
opět uchop svůj meč za čepel a tiskni jej silně
k sobě a otoč se od něj na svou pravou stranu.

Opět kus
Pracuje-li s tebou vysoko a bodá ti na obličej,
bodni zdola nahoru mezi obě jeho paže a přes
jeho levé rameno. Uchop ho svou levou rukou
za jeho levou a hoď svůj meč jílcem na své
levé rameno a uchop mu levou rukou jeho
levý loket. Udeř silně zdola nahoru a vyveď
ho z rovnováhy. Tak zůstane meč pod jeho
levou paží mezi vámi oběma.

Opět kus
Pracuje-li s tebou zase nahoře, opět bodni
zdola nahoru mezi obě jeho paže a pusť svou
levou rukou čepel a uchop shora nad jeho
mečem a znovu uchop svůj meč za čepel a
pak mu vraž oba meče přes krk zazadu přes
jeho záda až do obou jeho podkolení a trhni
spodem silně k sobě a nahoře udeř hlavou
silně od sebe. Tak ho povalíš na záda.

Prolomení
Když ti to dělá a chce ti udeřit oběma meči
přes krk, jdi svou pravou rukou na jeho levou
stranu přes jeho záda a svou pravou nohou
vykroč kupředu před jeho levou nohu a poval
ho přes bok. Prolomení jde na obě strany.
Opět kus
Bodni mu zevnitř na obličej a pak uchop jeho
meč za čepel ke svému meči v levé ruce a
hlavicí naviň zdola nahoru za jeho pravou
ruku a pak zvedni pevně vzhůru a trhni na
svou pravou stranu. Tak ti zůstane jeho meč
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na tvé pravé paži. Toto je sebrání meče.

denn auf dein rechte seitten |So pleibt dir sein
swert auf deinem rechtñ arm~ |das ist das swert
nemen ~
Aber ein stuck
|Item |wenn du ÿm ein laufst so stich ÿm
auswendig zw dem gesicht |vnd greif mit dein°
lincken hant Im zwischen sein paide hende in
sein swertz klingen |vnd laß denn dein swert
fallen |vnd greif mit dein° rechten hant hinder
sein lincke auch in sein swertz clingen |vnd
druck mit deiner rechten hant sein swert vast
zw dir in dein rechte seitten |So greif denn mit
deiner lincken hant von oben nÿder zwischen
seiner paider arm~ ÿm hinder sein rechte hant
in sein pint |vnd wind denn mit seinem chnopf
von vnden auf zwischen sein paide arm~ so
nÿmpstu Im sein swert ~
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Ein wider pruch
|Item wenn dir das tůt |vnd dir das swert
nemen |vnd auswinden wil |So greif mit deiner
rechten hant hinder sein rechte |vnd mit deiner
lincken hinder sein rechten elpogen |So
gewingstu ÿm den ruck an
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Aber ein stuck
|Item wenn ir paide vmb ein swert kriegt |So
tracht das dw hast dein lincke hant hinder
seiner rechten in seinem pint |vnd dein rechte
hant zwischen seiner peiden hendt in seiner
swertz klingen |So begreif in denn mit deiner
lincken hant hinder seinem rechten |vnd greif
denn mit deiner rechten von vnden auf vnder
sein rechten arm~ |vnd schreit mit deinem
rechten pain hinder sein lincks |Zucht er das
pain hindersich |So schreitt zwischen seine
paide pain |vnd stos ÿm dann sein arm~ mit der
lincken hant von dir auf dein lincke seitten
|vnd zeuch Im mit der rechten hant sein
rechten arm~ vast an dich |vnd ein wenig vber
sich auf dein rechte seitten so feltt er ~

299

Hÿe heben sich an die mortschlag
|Der erst mortschlag|trit vast In in |vnd tůe sam
dw in Inwendig zw dem gesicht wellest
stechen |vnd laß denn dein rechte hant varen
vonn deinem pint |vnd kum do mit deiner
lincken hant zw° hilff in die swertz klingen
|vnd slach in mit dem knopf oder mit dem
gehültz |oder mit dem pint zů seine~ haubt ~
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Opět kus
Když na něj nabíháš, bodni mu zvnějšku na
obličej a uchop ho svou levou rukou mezi
oběma jeho rukama za čepel jeho meče a pak
upusť svůj meč a svou pravou rukou uchop
také čepel jeho meče za jeho levou a svou
pravou rukou tlač jeho meč pevně na svou
pravou stranu. Pak mu svou levou rukou
uchop jílec shora dolů mezi oběma jeho
pažemi za jeho pravou rukou a pak naviň jeho
hlavicí zdola nahoru mezi obě jeho paže. Tak
mu vezmeš meč.

Prolomení
Když ti to dělá a bere ti meč a chce ho
vykroutit, uchop ho svou pravou rukou za
jeho pravou a svou levou za jeho pravý loket.
Tak se mu dostaneš za záda.
Opět kus
Když oba bojujete o meč, snaž se mít svou
levou ruku za jeho pravou na jeho jílci a svou
pravou ruku mezi oběma jeho rukama na
čepeli jeho meče. Pak ho uchop svou levou
rukou za jeho pravou a pak uchop svou
pravou zdola nahoru pod jeho pravou paži a
vykroč svou pravou nohou za jeho levou.
Stáhne-li nohu zpátky, vykroč mezi obě jeho
nohy a pak mu odraz jeho meč levou rukou
od sebe na svou levou stranu a pravou rukou
mu táhni jeho pravou paži pevně k sobě a
trochu vzhůru na svou pravou stranu. Tak
upadne.

Zde začíná úder smrti
První úder smrti: Vykroč pevně k němu a
dělej, jako bys mu chtěl bodnout zevnitř na
obličej, a pak pusť svou pravou rukou jílec a
přijď s ní své levé ruce na pomoc na čepel
svého meče a udeř mu hlavicí nebo příčkou
nebo jílcem na hlavu.
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Ein pruch da wider
|Item wenn dir zw dem kopff slecht |So vach
den slack zwischen deine~ paiden henden in
dein swertz clingen |vnd wind mit dem knopf
auf dein lincke seitten vber sein gehültz |vnd
ruck vast an dich |So zeuchstu im das swert
aus seinen henden ~
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Der ander mortschlagk
|Item stich ym aber |Inwendig zw dem gesicht
|vnd laß aber dein swert varñ mit dem pindt
|vnd begreif aber dein swert mit paiden henden
peÿ der clingen |vnd slach ÿn mit dem chnopf
zw der lincken achsel ~
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Ein pruch da wider
|Item vach den slagk zwischen dein paide hend
in die clingen |vnd wind mit dem knopf von
oben nÿder vber sein gehultz |vnd ruck vast an
dich |So nÿmpstu ÿm aber sein swert als vor ~
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Der dritt mortschlagk
|Den dritten mortschlagk den thůe zw seinem
lincken elpogen |vnd den prich als dw die
vorigen zwen geprochen hast
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Der vierd mortschlagk
|Item tůe sam dw In zw° seinem gesicht
wöllest stechen |vnd slach in mit dem knopf an
sein lincke knÿepüg ~
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Der pruch da wider
|Wenn dir zw der lincken knÿepüg slecht |So
vach den slagk zwischen dein paide hend in
dein swertz clingen |vnd das dein knopf gegen
der erden stee |vnd wind auf dein rechte seittñ
von vnden auf |vnd ruck vast hindersich |So
nÿmpstu ÿm sein swert ~
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Der fünfft mortslagk
|Item tůe aber sam du ÿm wilt an setzen
|Inwendig in das gesicht |vnd slach In mit dem
knopf nÿden in seine~ lincken enckel
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Ein pruch da wider
|Item wenn dir zw dem lincken enckel slecht
|So laß dein swert varñ pey dem knopf |vnd
mit dem pint in die erd |So vechstu den slagk
in das gehultz |vnd spring rasch mit deine~
rechten pain hinder sein lincke seitten |So
gewinstu ÿm den ruck an
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Prolomení
Když ti tluče na hlavu, zachyť úder na čepel
svého meče mezi oběma svýma rukama a
naviň hlavicí na svou levou stranu nad jeho
příčku a trhni mocně k sobě. Tak mu
vytáhneš meč z rukou.
Druhý úder smrti
Bodni mu opět zevnitř na obličej a opět pusť
jílec svého meče a zas uchop svůj meč oběma
rukama za čepel a udeř mu hlavicí na levé
rameno.
Prolomení
Zachyť úder na čepel mezi svýma oběma
rukama a naviň hlavicí shora dolů nad jeho
příčku a trhni pevně k sobě. Tak mu vezmeš
meč jako dříve.
Třetí úder smrti
Třetí úder smrti dělej na jeho levý loket a
prolamuj, jak máš u předchozích dvou
prolomení.
Čtvrtý úder smrti
Dělej, jako bys mu chtěl bodnout do obličeje,
a udeř mu hlavicí na jeho levé podkolení.
Prolomení
Když ti tluče na levé podkolení, zachyť úder
na čepel svého meče mezi oběma svýma
rukama a to tak, že hlavice míří k zemi, a
naviň na svou pravou stranu zdola nahoru a
trhni silně vzhůru. Tak mu vezmeš meč.
Pátý úder smrti
Dělej, jako bys mu chtěl nastavit zevnitř na
obličej a udeř mu hlavicí dolů na levý kotník.
Prolomení
Když ti tluče na levý kotník, nechej svůj meč
klesnout hlavicí a jílcem k zemi. Tak zachytíš
úder na příčku a svou pravou nohou skoč
rychle za jeho levou stranu. Tak se mu
dostaneš za záda.
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Vier an setzen
|Gee rasch in In |vnd setz ÿm an sein gesicht
|oder an den hals |oder an sein prust |oder
vnder sein linckes vchsen ~
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Ein pruch
|Hat er dir an gesetzt mit seine~ swert an dein
prust |So var mit der lincken hant von oben
nÿder auf sein swert |vñ halt das vest pey dem
ort |vnd stich den mit deine~ swert hinder sein
lincks pain |vnd schewb mit deiner prust ein
wenig für dich vnd zuck denn deinen leib pald
ale aus seinem ort |vnd stos ÿn mit deiner
lincken hant vnder sein gesicht |oder an sein
prust hinder sich vber dein swert ~
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Ein ander pruch
|Item Hat er dir aber an gesetzt |vnd du ÿm
auch |So stich mit deine~ swert hinder seinen
Hantschůch |vnd lauf für dich auf sein lincke
seitten ~

311

Aber ein lösung
|Item wenn ir paide swert habt an gesetzt |So
greif mit deiner lincken hant aussen vber sein
lincke |vnd zeuch den ort ein |vnd stich von
vnden auf in sein lincken tenär ~

312

Aber ein losung
|Item |wenn er dir hat an gesetzt an dein prust
|vnd wil dich dringen |So stich mit dem swert
von oben nyder vber sein lincken arm~
zwischen seiner paider hennd |vnd wind mit
deinem knopf von vnden auf gegen seiner
rechten seitten so prichstu ÿms ~
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Ein wider pruch
|Item wenn dir das tůt |So laß dein lincke hant
von der clingen |vnd schreit mit deine~ lincken
pain für In begreif dein swert wider peÿ der
clingen |vnd druck in vast zw° dir |vnd swing
dich denn auf dein rechte seitten |So wurfstu
yn für dich nÿder ~

314

79r

79r

79r
79v

79v

79v

79v

Prolomení
Nastavil-li ti svůj meč na tvou hruď, jdi levou
rukou shora dolů na jeho meč a drž pevně za
hrot a svým mečem bodni za jeho levou nohu
a nakloň se svou hrudí trochu před sebe a pak
ihned trhni svým tělem z jeho hrotu a strč ho
svou levou rukou pod obličejem nebo na
hrudi dozadu přes svůj meč.

Další prolomení
Nastavil-li tobě a ty jemu také, bodni svým
mečem za jeho rukavici a běž kupředu na
jeho levou stranu.
Opět uvolnění
Když máte oba své meče nastaveny, uchop
svou levou rukou zvnějšku přes jeho levou a
odtáhni hrot a bodni zdola nahoru na jeho
levou dlaň.
Opět uvolnění
Když ti nastavil na tvou hruď a chce tě tlačit,
bodni mečem shora dolů přes jeho levou paži
mezi obě jeho ruce a naviň svou hlavicí zdola
nahoru proti jeho pravé straně. Tak mu
prolomíš.
Prolomení
Když ti to činí, pusť svou levou rukou čepel a
svou levou nohou vykroč před něj, uchop svůj
meč za čepel a tiskni jej silně k sobě a pak se
otoč na svou pravou stranu. Tak ho povalíš.

Zde začínají kusy s puklířem zapsané tak,
jak je stanovil mistr Andre Lignitzer.

Hie heben sich an die stuck mit dem
pucklär Die maister Andre lignitzer gesatzt
hat her nach geschriben
|Das erst stuck mit dem pucklär aus dem
oberhaw |Merck |wenn dw den oberhaw treibst
zw dem mann |So setz mit dem knopf dein
swert Inwendig auf deinen pucklär zw deinem

Čtyři nastavení
Jdi rychle k němu a nastav mu na obličej
nebo na krk nebo na hruď nebo pod jeho levé
podpaží.

315
80r

První kus s puklířem z horního seku: Když na
soupeře provádíš horní sek, přilož hlavici
svého meče zevnitř na svůj puklíř ke svému
palci a bodni mu zdola na jeho obličej a naviň
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daumen |vnd stich Im von vnden auf zů seinem
gesicht |vnd wind gegen seinem swert |und laß
vber schnappen ~

proti jeho meči a nechej vymrštit.

Das annder stuck
|Item aus dem vnderhaw |wenn er dir oben
zw°haut |So wind gegen ÿm auf dein lincke
seitten gegen deinem schilt |So stestu yn
zwaien schilten |So wind denn auf dein rechte
seittñ plos |vnd greif ÿm nach dem maul |Wert
er dir das vnd hebt den schilt auff |So nym das
linck pain das get zw° paiden seitten ~
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Das dritt stuck
|Item aus dem pucklär aus dem wechselhaw
streich von der lincken seitten aus dein pucklär
vast vbersich in sein swert |vnd haw Im den
von der lincken seittñ zů dem haupt |vnd wind
plos |vnd stos ÿm nach dem maul Hebt er mit
schilt |vnd mit swert |vnd wert das |So haw mit
der langen schneid Im nach dem rechten pain
|das get auch zw paiden seitten ~
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Das vierd stuck
|Item aus dem mittelhaw |mach die twer zw
paiden seitten |vnd den schaitlär mit der langen
schneid |vnd stich ÿm vnden zw seinem
gemächt ~
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Das fünft stuck
|Item aus dem sturzthaw tůe sam dw Im zů der
lincken seitten vber sein schilt wilt stechen
|vnd var mit dein ort vnden durch |vnd stich
ÿm Inwendig seines schildes |vnd wind Inndes
auf dein lincke seitten wert er dir das |So nym
sein rechtes pain mit der langen schneid ~
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Das sechst stuck
|Item nÿm dein kling |zw dem pucklar in dein
lincke hant |vnd wind gegen ÿm als mit dem
halben swert |Haut er oder sticht er dir oben
zw dem gesicht oder unden nach dem pain |So
laß dein rechte hant varñ von dem pint vnd
vorsetz ÿm das mit schilt |vnd mit swert |vnd
greiff denn mit deiner rechten hant auf sein
rechte seitten nach dem schilt wol vndersich
|vnd drë in auf dein rechte seitten |So hastu ÿm
den schilt genomen
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Hÿe heben sich
Lignitzers ringen

an

Maister

Andres
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Druhý kus
Z dolního seku: Když na tebe seká shora,
naviň proti němu na svou levou stranu proti
svému štítu. Tak stojíš v dvojitém štítu. Naviň
na svou pravou stranu odkrytí a vezmi ho po
hubě. Kryje-li ti to a zvedá štít, vezmi levou
nohu. Jde to na obě strany.
Třetí kus
Z puklíře z měnícího se seku udeř z levé
strany ze svého puklíře silně vzhůru na jeho
meč a sekni mu z levé strany na hlavu a naviň
odkrytí u vraž mu po hubě. Zvedá-li štít a
meč a kryje to, sekni mu dlouhým ostřím po
pravé noze. Také toto jde na obě strany.

Čtvrtý kus
Ze středního seku udělej příčný sek na obě
strany a temenní sek dlouhým ostřím a bodni
mu zdola na slabiny.
Pátý kus
Z padajícího seku dělej, jako bys mu chtěl
bodnout na levou stranu nad jeho štít, a jdi
svým hrotem spodem skrz a bodni mu zevnitř
jeho štítu a vtom naviň na svou levou stranu.
Kryje-li ti to, vezmi jeho pravou nohu
dlouhým ostřím.
Šestý kus
Chyť svou čepel k puklíři do své levé ruky a
naviň proti němu jako s polovičním mečem.
Seká-li nebo bodá na tebe nahoře na obličej
nebo dole na nohu, pusť svou pravou rukou
jílec a vykryj ho štítem a mečem a pak svou
pravou rukou dobře uchop štít zdola na jeho
pravé straně a kruť jím na svou pravou stranu.
Tak jsi mu vzal štít.

Zde začíná
Lignitzera.

zápas

mistra

Andrease
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|Item das erst ringen hat er dich peÿ den armen
gefast |vnd du In wider |So tracht das dw mit
deiner rechten lincken hant Inwendig seins
rechten arm~s pist |vnd mit deiner rechten hant
auswendig seins dencken pist |Hat er dich denn
loß |So greif vor mit deiner dencken hant auf
sein dencke hant |vnd begreif yn pey den
vingerñ |vnd prich die auf dein dencke seitten
|So nÿmpstu ÿm das gewicht
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Der pruch
|Wenn er dir das tůt vnd dir nach den vingerñ
greifft |So spring mit deine~ rechten pain fur
sein rechte paide pain |vnd greif mit deiner
rechten hant hinden umb seinen ruck |vnd würf
In für dich auf dein dencke seitten ~
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Das ander ringen
|Hat er dich gefast peÿ den armen |vnd dw In
wider als vor |So fal mit deinem rechtñ arm~
vber sein dencke hant |vnd kum mit deiner
dencken hant deiner rechten zw hilff |vnd
swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~
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Das dritt stuck
|Hat er dich aber gefast als vor peÿ den armen
|vnd dw In wider |So tracht daz die denck hant
Inwendig seins rechten arm~s sey |vnd dein
rechte auswendig seins dencken arm~s |So stos
mit deiner rechtñ hant von vnden auf in sein
dencke hant vber dein rechte achsel |vnd
spring mit deine~ rechten pain fur sein denckes
far mit deine~ rechten arm~ denn aussen vber
sein dencken arm~ |vnd kum mit deiner
dencken hant dem rechten arm~ zů hilff |vnd
swing dich von ÿm auf dein dencke seitten ~
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Der pruch
|Wenn er dir das tůt |vnd dir deinen dencken
arm~ vber sein hals getossen hat |So var mit
deine~ dencken arm~ vber sein chopff für sein
prust begreif in mit deiner dencken hant peÿ
seinem dencken arm~ |vnd mit deiner rechten
hant greif auswendig in sein rechte knÿepüg
vber |vnd heb vber sich |vñ tauch oben auf dein
dencke seitten |So wurfstu ÿn auf den ruck ~
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Das vierd ringen
|Var mit deine~ rechten arm~ aussen vber sein
dencken |vnd greif mit deiner rechten hant für
sein prust in sein rechte achsel |vnd spring mit
deine~ rechten pain hinder sein dencks |vnd
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První zápasení: Uchopil-li tě za paže a ty ho
taky, tak se snaž, abys byl svou levou rukou
zevnitř jeho pravé paže a svou pravou rukou
zvnějšku jeho levé ruky. Pustí-li tě pak, chyť
ho svou levou rukou za jeho levou ruku a
uchop ho za prsty a lámej je na svou pravou
stranu. Tak ho vyvedeš z rovnováhy.

Prolomení
Když ti to dělá a uchopí tě za prsty, skoč svou
pravou nohou před obě jeho nohy a svou
pravou rukou ho obejmi zazadu okolo jeho
zad a poval jej před sebe na svou levou
stranu.
Druhé zápasení
Uchopil-li tě za paže a ty jej také jako
předtím, tak padni svou pravou paží přes jeho
levou ruku a svou levou rukou přijď své
pravé na pomoc a otoč se od něj na svou
levou stranu.
Třetí kus
Uchopil-li tě opět za paže jako dříve a ty ho
rovněž, tak se snaž, abys měl levou ruku na
vnitřní straně jeho pravé paže a svou pravou
na vnější straně jeho levé paže. Tak naraž
svou pravou rukou zdola nahoru jeho levou
ruku přes svůj pravý loket a svou pravou
nohou skoč před jeho levou. Pak jdi svou
pravou paží ven přes jeho levou paži a svou
levou rukou přijď pravé paži na pomoc a otoč
se od něj na svou levou stranu.
Prolomení
Když ti to dělá a narazil ti tvou levou paži
přes svůj krk, jdi svou levou paží přes jeho
hlavu před jeho hruď, uchop ho svou levou
rukou za jeho levou paži a pravou rukou
uchop zvnějšku jeho podkolení a zvedni
vzhůru a táhni nahoru na svou levou stranu.
Tak ho povalíš na záda.
Čtvrté zápasení
Jdi svou pravou paží vně přes jeho levou a
svou pravou rukou uchop jeho pravý loket
před jeho hrudí a skoč pravou nohou za jeho
levou a svou levou rukou uchop zevnitř jeho
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greif mit dein° deiner dencken hant Inwendig
in sein dencke knÿepüg |vnd wurf in auf dein
rechte seitten ~

levé podkolení a poval ho na svou pravou
stranu.

Der pruch
|Wenn er dir das tůt so greif mit dein° rechtñ
hant hinder sein rechte |vnd greif mit deiner
dencken hant von vnden auff ym in sein
rechten elpogen |So würfstu yn auf das maul ~
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Das fünfft ringen
|Var mit deine~ rechten arm~ von vnden auf
Inwendig vber sein dencken arm~ |vnd druck
In vast zw dir in dein rechte seitten |vnd spring
mit deine~ dencken pain hinder sein dencks
|vnd var mit deinem dencken arm~ Im vber die
recht achsel vber sein hals | vnd würf in auf
dein rechte seitten ~
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Der wider pruch
| Wenn er dir das thůet so ste freÿleich | vnd
greif mit deiner rechten hant vber sein dencken
arm~ für sein prüst im vnder das maul | vnd
zeuch in fur dich vber dein dencks tiech auf
dein rechte seitten
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Das sechst ringen
|Tracht das dein dencke hant aus wendig seins
rechtens arm~s sei |vnd dein rechte hant
Inwendig seins dencken arm~s |vñ var mit
deiner rechten hant von vnden auf vnder sein
rechten arm~ |vnd zwischen deins dencken
arm~s |vnd heb vast vbersich auf dein rechte
seitten |vnd nÿm im das gewicht das stuck get
zw paiden seitten ~
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Der wider pruch
|Ring ym nach |vnd nÿm dw Im das gewicht
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Das siben ringen
|Wenn er dich peÿ den armen gefast hat |So
lass dein rechte hant schleiffen |vnd begreif in
mit deiner rechten hant hinder seiner dencken
hant |vnd kum mit dein° dencken hant dein°
rechten zw hilff |vnd hab vast |vnd gee durch
sein arm~ auff dein rechte seitten |So gewinstu
ÿm den ruck an ~
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Der wider pruch
|Wer dir durch get so gee mit ÿm durch |vnd
vall in ein ringen in welches du wild
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Prolomení
Když ti to dělá, uchop ho svou pravou rukou
za jeho pravou a svou levou rukou uchop
zdola jeho pravý loket. Tak ho povalíš na
hubu.
Páté zápasení
Jdi svou pravou paží zevnitř zdola nahoru
přes jeho levou paži a tlač ji pevně k sobě na
svou pravou stranu a svou levou nohou skoč
za jeho levou a jdi mu svou levou paží přes
pravé rameno přes jeho krk a poval ho na
svou pravou stranu.
Prolomení
Když ti to dělá, stůj volně a přehmátni mu
svou pravou rukou přes jeho levou paži před
jeho hruď pod hubou a táhni ho před sebe
přes své levé stehno na svou pravou stranu.
Šesté zápasení
Snaž se být svou levou rukou zvnějšku jeho
pravé paže a svou pravou rukou zevnitř jeho
levé paže a jdi svou pravou rukou zdola
nahoru pod jeho pravou paží a mezi svou
levou paží a zvedni pevně vzhůru na svou
pravou stranu a vyveď ho z rovnováhy. Kus
jde na obě strany.
Prolomení
Zápas s ním po a vyveď ho z rovnováhy.
Sedmé zápasení
Když tě uchopil, nechej svou pravou ruku
sklouznout a uchop ho svou pravou rukou za
jeho levou rukou a svou levou rukou přijď
své pravé na pomoc a pevně drž a projdi skrz
jeho paže na svou pravou stranu. Tak se mu
dostaneš za záda.
Prolomení
Když ti prochází, projdi s ním skrz a napadni
ho zápasením, kterým chceš.
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Das acht ringen
|Lass aber deinen arm~ schleiffen |vnd kum mit
deiner dencken hant der rechten zw hilff |vnd
gee durch auf dein dencke seitten ~
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Der wider pruch
|Wenn er dir das tůt vnd wil dir auf dein
dencke seitten durch gen |So greif mit dein°
rechten hant vber sein dencken elpogen |vnd
ruck vast an dich |So wurfstu In auf den ruck ~

335

Das Newnt ringen
|Lass aber dein rechte hant an seine~ denckñ
arm~ schleiffen |vnd kum mit deiner dencken
deiner rechten zw hilff |vnd wendt dich von
ÿm auf dein dencke seittñ |vnd zeuch ÿm den
arm~ vber dein rechte achsel
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Das zehent ringen
|Wenn dw In hast peÿ dem arm~ gefast das
dein dencke hant Inwendig seins rechtñ arm~s
ist |vnd dein rechte auswendig seins dencken
|So var mit deiner dencken hant für seine prust
vnder sein kinpacken |vnd in sein dencke
achsel |vnd greif mit deiner rechten hant
auswendig in sein dencke knyepüg |vnd würf
in auff dein dencke seitten |Das stuck get zw
paidñ seitten
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Der wider pruch
|Wenn er dir das tůt |So nÿm ÿm das gewicht ~
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Das xj Ringen
|Hat er dich gefast das sein paide arm~ vnden
sein |So begreif mit deiner rechten hant ÿm
hinden an seinen dencken arspacken |vnd mit
der dencken hant zwischen encker paider prust
vnder sein kinpacken |Stos oben vast von dir
|vnd zeuch vnden an dich |So wurfstu In an
den ruck ~
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Der widerpruch
|Wenn er dir das tůt so lass dein rechte hant
varñ |vnd halt mit dein° dencken hant fast ÿn
peÿ dem ruck |vnd spring mit deinem dencken
pain für In |vnd würf In auf dein rechte seitten
~
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Mer ein pruch auf das vorgenãt stuck
|Wenn einer paide arm~ vnden hat |So var mit
paiden daumen von vnden auf vnder seinen
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Osmé zápasení
Opět nechej svou paži sklouznout a svou
levou rukou přijď pravé na pomoc a projdi
skrz na svou levou stranu.
Prolomení
Když ti to dělá a chce ti projít na tvou levou
stranu, přehmátni svou pravou rukou přes
jeho levý loket a trhni pevně k sobě. Tak ho
povalíš na záda.
Deváté zápasení
Opět nechej svou pravou ruku na jeho levé
paži sklouznout a svou levou jdi své pravé na
pomoc a otoč se od něj na svou levou stranu a
táhni mu paži přes své pravé rameno.
Desáté zápasení
Když jsi ho uchopil za paži tak, že tvá levá
ruka je na vnitřní straně jeho pravé paže a tvá
pravá na vnější straně jeho levé, jdi svou
levou rukou před jeho hruď pod jeho spodní
čelist a na jeho levé rameno a pravou rukou
uchop zvnějšku jeho levé podkolení a poval
ho na svou levou stranu. Kus jde na obě
strany.
Prolomení
Když ti to dělá, vyveď ho z rovnováhy.
Jedenácté zápasení
Drží-li tě tak, že obě jeho paže jsou dole,
uchop ho svou pravou rukou zezadu za jeho
levou hyždi a levou rukou mezi oběma vašimi
hruďmi pod jeho spodní čelist, nahoře ho
odstrč silně od sebe a dole táhni k sobě. Tak
ho povalíš na záda.
Prolomení
Když ti to dělá, nechej svou pravou ruku
volnou a drž ho svou levou rukou pevně za
záda a svou levou nohou skoč před něj a
poval ho na svou pravou stranu.
Další prolomení předchozího kusu
Když má obě paže dole, jdi oběma palci zdola
na jeho spodní čelist nebo za uši. Tak se od
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něj uvolníš.

kinpacken |oder hinder den oren so prichstu
dich von Im ~
Das xij ringen
|Mit geleichem vassen hat er dich geleich
gefast |vnd dw in wider so tracht das dein
dencker arm~ vber seinem rechten seÿ |vñ dein
rechter vnder seine~ dencken |so schreit mit
deine~ rechten pain auswendig |vnd ruck mit
deine~ dencken arm~ vast sein dencken arm~
zw° dir |vnd kum mit deinem rechten arm~
deine~ dencken zw hilff |vnd würf In vber die
hüf das stuck get zw paiden seitten ~
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Das xiij ringen
|Hat er dich aber gefast das dein rechte hant
vnden ist |vnd dein dencke oben |So greif mit
deiner dencken hant an sein dencken hals |vnd
begreif in mit deiner rechten hant an seiner
dencken seitten peÿ der joppen |vnd druck
oben an dem hals von dir gegen der erden |vnd
heb vnden ein wenig auf |So trit mit deine~
denckñ pain hindersich |vnd swing dich denn
auf dein lincke seitten ~
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Das viertzehent stuck
|Hat er dich gefast mit geleichem fassen das
Dein rechter arm~ auswendig seins dencken ist
|vnd dein dencker vnder seinem rechten |So
zuck dein dencken arm~ aus seinem rechten
vchsen |vnd druck mit dem rechten arm~ Im
sein dencken vast zw° dir |vnd far mit deiner
dencken hant Im vnder den hals |vnd swing
dich denn von ym auf dein dencke seitten |Das
stuck get zw° paiden seitten ~
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Das fünftzehent ringen
|Hat er dich gefast mit geleichem fassen das
dein rechter arm~ oben ist |vnd dein dencker
vnden |So zuck aber den denckñ arm~ vnd
greif mit dein° dencken hant Im vber sein
dencke achsel vmb sein hals |vnd kum denn
vnden deiner rechten hant zw hilf |vnd druck
ÿn vast vnder sich |vñ fal auf dein hinderñ |vnd
würf In vber dich |Das get auch zů paiden
seitten ~
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Das sechtzehent ringen
|So er dich hat peÿ den armen |vnd dw yn
wider so tracht das dein rechte hant Inwendig
seins dencken arm~s seÿ |vnd dein dencke hant
auswendig seins rechten arm~s |So lass dein
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Dvanácté zápasení
Drží-li tě stejným úchopem a ty ho taky, tak
se snaž mít svou levou paži nad jeho pravou a
svou pravou pod jeho levou. Vykroč svou
pravou nohou vně a svou levou paží trhni
jeho levou paži silně k sobě a jdi svou pravou
své levé na pomoc a poval ho přes bok. Kus
jde na obě strany.

Třinácté zápasení
Drží-li tě opět tak, že tvá pravá paže je dole a
levá nahoře, uchop svou levou rukou jeho
levý krk a svou pravou rukou ho na jeho levé
straně uchop za kabátec a nahoře tlač na krk
od sebe proti zemi a dole ho trochu
nazdvedni. Vykroč svou levou nohou vzad a
pak se otoč na svou levou stranu.

Čtrnácté zápasení
Drží-li tě stejným úchopem tak, že tvá pravá
paže je na vnější straně jeho levé a tvá levá
pod jeho pravou, vytrhni svou levou paži z
jeho podpaží a pravou paží mu tlač jeho levou
k sobě a jdi mu svou levou rukou pod krk a
pak se otoč od něj na svou levou stranu. Kus
jde na obě strany.

Patnácté zápasení
Drží-li tě stejným úchopem tak, že tvá pravá
paže je nahoře a tvá levá dole, opět vytrhni
levou paži a levou rukou ho uchop nad jeho
levým ramenem okolo krku a pak přijď dole
pravou rukou na pomoc a tlač pevně dolů a
padni na zadek a poval ho přes sebe. Toto jde
rovněž na obě strany.

Šestnácté zápasení
Když tě má za paže a ty ho taky, tak se snaž
mít svou pravou ruku na vnitřní straně jeho
levé paže a svou levou ruku na vnější straně
jeho pravé paže. Nechej svou levou ruku
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sklouznout na jeho pravou paži a uchop mu s
ní paži za jeho pravou rukou a pak svou
pravou rukou zdola nahoru pod jeho pravé
podpaží a svou pravou nohou skoč za jeho
levou a tlač levou rukou vzhůru a pravou
rukou táhni k sobě na svou pravou stranu.

dencke hant auf seine~ rechten arm~ schleiffen
|vnd greiff do mit hinder sein rechte hant yn
peÿ dem arm~ |vnd deñ mit deiner rechten hant
von vnden auf vnder sein rechts vchsen |vnd
spring mit deine~ rechten pain hinder sein
dencks |vnd druck mit deiner dencken hant
vber sich |vnd zeuch mit dein° rechten hant an
dich auf dein rechte seittñ
Das sibentzehent ringen
|Tracht das dein paide arm~ vnden sein |vñ
greif den mit deiner rechten hant Im zwischen
seine paide pain |vnd fass yn hinden peÿ der
ioppen |vnd mit der dencken hant var von
vnden auf an sein prust |vnd heb vnden fast auf
|vnd stos vnden von dir so feltt er ~
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Der wider pruch
|Wenn er dir das tůt |So versleüß mit deinen
paiden armen im sein rechten arm~ |vnd heb
vber sich |So mag er dich nicht gewerffen ~
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Sedmnácté zápasení
Snaž se mít obě své paže pod jeho a pravou
rukou ho uchop mezi jeho nohama a chyť ho
zezadu za kabátec a levou rukou jdi zdola na
jeho hruď a zdola ho silně zvedni nahoru a
odhoď od sebe. Tak upadne.
Prolomení
Když ti to dělá, sevři mu jeho pravou paži
oběma svýma rukama a zvedni ho vzhůru.
Tak tě nemůže povalit.
Zde začínají kusy
Lignitzera s dýkou.

Hie heben sich an Maister Andres lignitzers
stuck mit dem degen
|Merck das erst stuck mit dem degen |Sticht er
dir von oben nÿder zw deine~ gesicht |oder der
prust |So var mit deine~ denckñ arm~ von
vnden auf |vnd vach den stich in deinen arm~
|vnd greif mit der dencken hant von Inwendig
aussen vber sein rechten arm~ |vnd druck In
vast in dein dencke seitten |vnd stich ÿn denn
mit deine~ degen zw seinem gesicht ~
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Das ander Stuck
|Thůet er sam er dir oben zw dem gesicht well
stechen |vnd macht dir einen feler |vnd wil
dich in die seitten stechen |So vach den stich in
dein dencken arm~ vnd |vnd wind denn mit
deiner dencken hant von vnden auf vber sein
rechte hant |vnd druck vast an dich an dein
prust |vñ stich in mit deinem degen zw seinem
gesicht ~
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Das dritt stuck
|Hat er den degen gefast das die scheiben peÿ
seine~ daumen stet |vnd sticht dir oben aber zw
dem gesicht |So var mit deiner dencken hant
von vnden auf |Inwendig seins rechten arm~s
auswendig vber sein rechte hant |vnd vach ÿm
die hant |vnd den degen in dein dencke vchsen
|vnd setz ym mit deine~ degen an |wo du wild
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mistra

Andrease

Sleduj první kus s dýkou. Bodá-li ti shora
dolů na obličej nebo na hruď, jdi svou levou
paží zdola nahoru a zachyť bod na svou paži a
levou rukou uchop zevnitř ven přes jeho
pravou paži a tlač ho pevně na svou levou
stranu a pak mu bodni svou dýkou na obličej.

Druhý kus
Dělá-li tak, jako by ti chtěl bodnout shora na
obličej, ale provádí matení a chce tě bodnout
do boku, tak zachyť bod na svou levou paži a
pak naviň svou levou rukou zdola přes jeho
pravou ruku a táhni pevně k sobě na svou
hruď a bodni mu svou dýkou na obličej.

Třetí kus
Má-li dýku chycenu tak, že kotouč33 je u jeho
palce, a bodá ti opět shora na obličej, tak
vyraž svou levou rukou zdola zevnitř jeho
pravé paže vně přes jeho pravou ruku a chyť
mu ruku a dýku do svého levého podpaží a
nastav mu svou dýku, kam chceš.
33
záštitný kotouč nahrazující u dýky příčku
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Das vierd stuck
|Hat er den degen aber das die scheiben peÿ
dem daumen stet |vnd sticht dir zw der seitten
oder zw dem gemächt |So var mit deiner
lincken hant von oben nyder |vnd stich mit
deine~ degen vnder sein rechte hant |vnd druck
mit deiner dencken hant vndersich |vnd mit
deiner rechten hant vber sich heb |vnd druck
vast an dein prust |vnd swing dich von ÿm auf
sein rechte seitten ~
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Das fünfft stuck
|Hat er den degen gefast das die scheiben an
seinem clainem vinger stet |vnd sticht aber von
oben nÿder |So vaß deinen degen auch also
stich dw von oben nyder gegen seine~ stich
|vnd vber sein rechte hant |So greiff denn mit
deiner dencken hant vnder deiner rechten hant
In dein degen klingen |vnd druck deinen arm~
vast zw° samen vnd ruck ÿn vast hinder sich
|Das ist das verschliessen ~
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Das sechst stuck
|Hat er seinen degen getzogen |vnd dw deinen
nicht |vnd sticht dir oben zw° |So var mit
deine~ rechten arm~ von vnden auf |vnd begreif
ÿn mit deiner rechten hant hinder seiner
rechten |vnd var mit deiner dencken hant von
vnden auf an sein rechten elpogen |vnd nÿm
ÿm das gewicht |vnd stos ÿm den arm~ gar
vber deinen dencken arm~ |vnd würf tauß es
oder sibene ~
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Das sibent stuck
|Hat er sein degen ee gezogen denn dw den
deinen |vnd sticht dir oben zw° |So vach den
stich in den dencken arm~ vnd var von
Inwendig außen vber dem rechten arm~ |vnd
druck in dein dencke seitten |vnd swing dich
von ÿm auf dein rechte seitten |So prichstu ym
den arm~ |Wiltu yn werffen auf den ruck |So
spring mit deine~ rechten pain auf dein dencke
seitten |vnd greif mit deiner rechtñ seittñ hant
vnder sein rechten arm~ |So wurfstu in vber die
hüff ~
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Das acht stuck
|Hat er aber den degen gezogen |vnd du den
deinen nicht |So stee freÿleich für In |vnd mach
den sparren |Sticht er dir denn oben zw° |So
arbait Im nach dem gewicht ~
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Čtvrtý kus
Má-li dýku opět tak, že kotouč je u palce, a
bodá ti na bok nebo na slabiny, tak jdi svou
levou rukou shora dolů a bodni svou dýkou
pod jeho pravou ruku a tlač levou rukou dolů
a svou pravou rukou zvedej vzhůru a tiskni
pevně na svou hruď a otoč se od něj na jeho
pravou stranu.

Pátý kus
Má-li dýku chycenu tak, že kotouč je u jeho
malíčku, a bodá opět shora dolů, chyť svou
dýku také tak, bodni shora dolů proti jeho
bodu a přes jeho pravou ruku. Pak uchop
svou čepel svou levou rukou pod svou pravou
rukou a táhni pevně společně svými pažemi a
trhni jím silně vzad. Toto je zamknutí.

Šestý kus
Má-li svou dýku vytasenu a ty svou ne a bodá
na tebe shora, jdi svou pravou paží vzhůru a
uchop ho svou pravou rukou za jeho pravou a
svou levou rukou jdi zdola vzhůru na jeho
pravý loket a vyveď ho z rovnováhy a naraž
mu paži dobře přes svou levou paži a hoď
dva, jedna nebo sedm.

Sedmý kus
Má-li svou dýku vytasenu dříve než ty svou a
bodá na tebe shora, tak zachyť bod na levou
paži a jdi zevnitř vně přes pravou paži a tlač
na svou levou stranu a otoč se od něj na svou
pravou stranu. Tak mu lámeš paži. Chceš-li
jej povalit na záda, tak skoč svou pravou
nohou na svou levou stranu a uchop ho svou
pravou rukou pod jeho pravou paží. Tak ho
povalíš přes bok.

Osmý kus
Má-li dýku opět vytasenu a ty svou ne, stůj
před ním volně a udělej krokev33. Bodá-li pak
na tebe shora, jdi mu po rovnováze.
34

zachycení soupeřovy ozbrojené ruky přicházející
shora oběma svýma nataženýma rukama
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Zde začíná mistra Martena Hundfeltze,
jenž je Bohu milý, umění boje se
zkráceným mečem ve zbroji ze čtyř střehů.

Hie hebt sich an Maister Marteins
Hundtfeltz kunst Dem got genädig sey Mit
dem kurtzen swert zů champf In harnasch
aus vier hůten
|Merck das ist die erst hůt |Nÿm das swert in
paid hend vnd schüt das krefftigcleich |vnd
kum in den hangenden ort zw dem rechten ör
|vnd stich ÿm zw dem gesicht |vnd setz ÿm an
in das gesicht oder wo das ist |Wert ers so zuck
|vnd gee durch mit dem stich |vnd setz Im an
als vor |vñ wenn du ÿm hast an gesetzt |So
schlach dein swert vnder dein rechtzs vchsen
|vnd dring ÿn also von dir hÿn ~
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Ein anders stuck
|Stich |Im zů als vor |Wert ers mit dem voderñ
ort fur seiner lincken hant |vnd setzt an |So val
ÿm mit der lincken hant in sein swert peÿ dem
ort |vnd weis ÿm den stich ab |vnd stich ÿm mit
der rechten hant krefftigklich zw den hoden
|Wirt er des stichs gewar |vnd felt dir auch in
das swert |So würf dein swert ÿm für die fuess
|vnd vach |Im oder begreif ÿm den selbigen
arm~ |vnd prich ÿm den ~
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Ein anders
|Auch magstu aus der oberñ hůt mit dem kloß
des swertz |im zw dem haubt schlahen |oder
auf die arm~ püg der vor gesatzten hant |oder
in die knÿepüg des voderñ fuess |vnd wil er dir
das werñ |wenn dw In schlechst nach der
knyepüg |vnd wil dich oben vberlauffen |So
vorsetz ÿm den schlack mit dem gehultz |vnd
setz Im den ort in sein gesicht ~~~
|Item was man mit dem knopf1 schlecht |das
haissen die doner sleg dw magst In auch vnder
die augen |in das visir do mit slachen
|Item merck einen aus dem kraiß zů füren an
seinen danck |So greif nach eine~ vinger zw°
der lincken |vnd prich vber sich |Oder stich In
oben in den hantschuech in die hant |vnd heb
daz swert mit der hant vber sich |vnd für In aus
dem kraiss |wisse das ist gůt |vnd auch ver
porgen
~
|Item wildu einen man werfen der dir hat an
gesetzt |So vbergreif mit der lincken vber sein
lincke |vnd nÿm das gewicht peÿ seinem
lincken elpogen das ist gůt ~

359

Also prich das
|Wenn er durch greiffen wil |So prich ÿm die
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Věz, že toto je první střeh. Vezmi meč do
obou rukou a mocně se kryj a přijď ve visícím
hrotu k pravému uchu a bodni mu na obličej a
nastav mu do obličeje nebo tam někam.
Kryje-li, odtrhni a projdi skrz s bodem a
nastav mu jako před tím. A když jsi mu
nastavil, vraž svůj meč pod jeho levé podpaží
a takto ho tlač od sebe.
Další kus
Bodni na něj jako předtím. Brání-li se
předním hrotem před svou levou rukou a
nastavuje, padni mu levou rukou na jeho meč
u hrotu a bod mu odraz a bodni mu pravou
rukou mocně na varlata. Uvidí-li nebezpečí
bodu a padne ti taky na meč, hoď mu svůj
meč před nohy a chyť ho nebo mu uchop
stejnou paži a lámej mu ji.
Další
Také mu můžeš z horního střehu udeřit
hlavicí35 meče na hlavu nebo na podpaží
předsunuté ruky nebo do podkolení přední
nohy. A chce-li ti překazit, když mu biješ do
podkolení, a chce tě shora přepadnout, vykryj
mu ránu příčkou a nastav mu hrot do obličeje.
Co se hlavicí35 bije, to se nazývá hromovým
úderem. Můžeš ho s ním tlouci také pod
očima do hledí.
Sleduj vyvádění z kruhu navzdory soupeřovu
odporu: Uchop jeden prst k levé a lámej
vzhůru nebo jej bodni shora do ruky v
rukavici a rukou zvedni meč vzhůru a veď jej
z kruhu36. Znej, že je to dobré a taky tajné.
Chceš-li povalit muže, který ti nastavil, tak
sáhni levou rukou přes jeho levou a vyveď ho
z rovnováhy za jeho levý loket. Je to dobré.
35

Text rozlišuje dva výrazy pro hlavici - kloß a knopf.

36

Kruh čili ring neboli kolbiště určené pro souboj.

Prolamuj takto
Když chce prohmátnout, lámej mu svým
106

hant vorñ peÿ dem gelied mit deine~ swert ~

mečem ruku vpředu u kloubu.

Das ist die ander hůt In harnasch zů kampf
|Nÿm das swert in paide hend |vnd hald es vber
dein knÿe |vnd gee zů dem mann |Sticht er dir
denn vnden zů so wer ÿm nicht sunder setz ÿm
an sein gesicht |Oder |Sticht er dir oben zů es
sei zů dem gesicht oder wo es ist |So secz ÿm
den stich ab mit dem voderñ tail deines swertz
|vnd setz ÿm an in das gesicht |oder an die
drossel |vnd schlach dein swert vnder dein
vchsen |vnd dring für dich |Oder setz ab
zwischen deinen zwaien henden |vnd var Im
mit dem knopf vmb sein hals |vnd vor setz ÿm
mit deine~ rechten fuess |vnd fell In also ~
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Ein pruch wider das
|Nÿm des ar~ms war |vnd raid vmb |vnd treib
den arm~ pruch |Item wenn du vor setzt so var
vber mit der hanthab vber sein vor gesatztew
hanthab |vnd zeuch zů dir |vnd prich |vnd setz
an |Oder wechsel durch |vnd setz ab mit dem
kloß
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Also prich das
|Nÿm des klosses war mit der lincken hant |vnd
stos Im das swert hinder ruck |vnd stich |vnden
zů den hoden ~

363

Das ist die dritt hůt Zů kampff In harnasch
|Nÿm das swert in paide hend |vnd stee in dem
geheng peÿ der rechten seittñ also daz der
linck fues vor stee |vnd wenn Jenär auf dich
sticht |oder wil slachen mit dem kloß |oder wil
dir an setzen |so stich ÿm zů seiner
vorgesatzten hant ~
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Ein anders
|Oder stich vber seiner hant durch |vnd vb°
sein swert |vnd druck den knopf zw der erden
|vnd setz an ~
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Aber ein anders
|Oder slach Im zů mit dem knopf zů dem
vorgesatzten elpogen |oder vnden zw° dem
elpogen |vnd das swert wider gefast peÿ der
klingen |vnd vnder das recht vchsen oder auf
das knÿe
|Item felt er dir in das swert in der mitt das
geschicht gerñ von tzagkeit so zewnn ims
rasch aus
|Item felt er dir in die spitz so heb das swert
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Toto je druhý střeh při boji ve zbroji
Vezmi meč do obou rukou a drž jej nad svým
kolenem a jdi k soupeři. Bodá-li pak na tebe
zdola, tak se mu nebraň, nýbrž mu nastav na
obličej. Nebo bodá-li na tebe shora, to je na
obličej nebo tam někam, tak odstav bod
přední částí svého meče a nastav mu do
obličeje nebo na hrdlo a vraž svůj meč pod
své podpaží a tlač před sebe. Nebo odstav
mezi svýma oběma rukama a jdi mu hlavicí
okolo jeho krku a představ mu pravou nohou
a takto jej shoď.
Prolomení
Vezmi paži a jdi okolo a proveď lámání paže.
- Když vykryješ, jdi rukojetí přes jeho
předsunutou rukojeť a táhni k sobě a prolom a
nastav nebo změň skrz a odstav hlavicí.

Prolamuj takto
Vezmi hlavici levou rukou a vraž mu meč za
záda a spodem bodni na varlata.
Toto je třetí střeh při boji ve zbroji
Vezmi meč do obou rukou a stůj ve visení u
pravé strany tak, že levá noha je vpředu. A
když na tebe bodá nebo chce udeřit hlavicí
nebo ti chce nastavit, bodni mu na jeho
předsunutou ruku.
Další
Nebo bodni nad jeho rukou skrz a nad jeho
mečem a tlač hlavici k zemi a nastav.
Opět další
Nebo mu udeř hlavicí na předsunutý loket
nebo spodem na loket a opět uchop meč za
čepel a pod pravé podpaží nebo na koleno.
Padne-li ti na meč v polovině, což se rádo
děje z nerozhodnosti, rychle se mu vyškubni.
Padne-li ti na hrot, zvedni meč nad hlavu a
vezmi meč do obou rukou a trhni k sobě a
udeř mu po přední ruce, kterou má nataženou,
nebo do podkolení a uchop meč opět za čepel
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a polož na koleno.

vber das haubt |vnd nym das swert in paide
hende |vnd ruck an dich vnd slach ÿm zw° der
voderñ hant die er hat vor geseczt |oder zů der
knÿepüg |vnd begreif wider das swert mit der
klingen |vnd gelegt auf das knÿe ~
Das ist die vierd hůt zů kampf In harnasch
|Nÿm das swert vnder das recht vchsen |vnd
gee an den mann mit an setzen |vnd setz ÿm an
• an das gesicht |Wert ers so zuck oder setz Im
an die drossel oder an die achsel |oder vnder
die vchsen vnd dring in also von dir hin |vnd
wenn du hast an gesatzt so lass in nicht ab
kömen |vnd wil er denn mi zů dir mit slegen
|vnd mit dem knopf arbaitten so volg Im nach
mit nach raisen |vnd lass In nicht ab kömen so
mag er weder geschlahen noch gestechñ |wenn
er wirt ÿm zů kurtz das ist die kunst das wisse
~
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Von an setzen
|Merck alles das du wil an setzen das setz an •
an das gesicht oder an die drossel oder an die
linck achsel |oder vnder die vchsen |vnd dring
in also ~
|Item merck eben setztu Im an • an sein lincke
seitten so tritt ab mit dem lincken fuess |Oder
setzstu Im an • an der rechten seitten so tritt ab
mit dem rechten fuess |vnd lauf für dich |vnd
druck In auf ein seitten |vnd lest er dir die
seitten so stos in auf die hauben |Wiße das ist
das chranckist an dem menschen ~
|Item |merck |wenn du |Im hast an gesetzt |vñ
ist er lenger |wenn du so druck also geleich für
dich hin ab das der ort vber sich auf gee |vnd
Im wol in die ring gesatzt seÿ
|Item ist er kurtzer wenn dw so lass dein swert
mit der hant absincken vncz auf die recht hüf
|vnd als vor vber sich auf mit dem ort |vnd
vntter die ring wol gesatzt als vor |vnd lass In
nicht ab chömmen |Wil er denn mit dem kloss
arbaitten so merck das nachvolgen mit dem ort
so kan er zů kainen dingen kummen das ist zů
merckñ |vnd ist gůt ~
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Merck wider die an setzen in das gesicht
oder wo das seÿ das prich also
|Stich ÿm vnden in die hant die er hat für
gesetzt auf der klingen |vnd für in also aus dem
kraiss
|Item oder stich Im vber sein vorgesatztew
Hant |vnd druck das swert mit dem knopf nider
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Toto je čtvrtý střeh při boji ve zbroji
Vezmi meč pod pravé podpaží a jdi na
soupeře s nastavením a nastav mu na obličej.
Brání-li se, odtrhni nebo mu nastav na hrdlo
nebo na rameno nebo pod podpaží a takto jej
tlač od sebe. A když máš nastaveno, nenechej
ho odejít. A chce-li pak na tebe udeřit a
pracovat hlavicí, následuj ho následováním a
nenechej ho odejít. Tak nemůže proti bít ani
bodat, protože bude příliš krátký. Toto je
umění znát.

O nastavení
Věz, že vše, co chceš nastavit, nastavuj na
obličej nebo na hrdlo nebo na levé rameno
nebo pod podpaží a takto jej tlač.
Dobře si pamatuj, že nastavíš-li mu na jeho
levou stranu, odkroč levou nohou, nebo
nastavíš-li mu na pravou stranu, odkroč
pravou nohou, a běž kupředu a tlač jej na
stranu a nechá-li ti stranu, udeř ho do přilby.
Člověka nejvíce bolí přemýšlení.
Věz, že když jsi mu nastavil a je-li delší, když
ho tak před sebou tlačíš, hrot jde vzhůru a je
mu dobře nastaven do okruží37.
Je-li kratší než ty, tak nechej svůj meč rukou
klesnout na pravý bok a jako dříve hrotem
vzhůru a jako dříve dobře nastaven pod
okruží a nenechej ho odejít. Chce-li pak
pracovat hlavicí, pamatuj na následování
hrotem. Tak nemůže s ničím přijít. To je
důležité a dobré.
37
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spodní lem přilby nebo podbradí

Opět věz, že nastavení na obličej nebo tam
někam prolamuj takto:
Bodni ho do ruky, kterou má předsunutou na
čepeli a takto ho veď z kruhu.
Nebo mu bodni přes jeho předsunutou ruku a
tlač meč hlavicí dolů k zemi a nastav mu.
Nebo mu odstav mezi oběma svýma rukama a
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zů der erden |vnd setz ÿm an ~
|Item oder setz ÿm ab zwischen deine~ zwaien
henden |vnd mit dem knopf gestossen für den
hals |vnd vnden mit dem rechten pain getretñ
hinder sein lincks |vnd dar über geworffen ~
|Item |oder setz ÿm ab mit dem ort |vnd ÿm
angesetzt an sein gesicht |Oder wechsel durch
mit dem knopf |vnd setz da mit ab
|Item ob er die hant hat vmb gewant auf der
klingen so stich in oben in die finger |vnd heb
vber sich auf ~
|Item aber ein pruch wider das an setzen stich
ÿm vnden durch sein hant |vnd vber sein swert
|vñ er pür den knopf vber sein lincke hant vn
ruck do mit nider |vñ setz an
|Item |wenn dir ein° wil mit dem knopf vmb
den hals varñ vber dein rechte achsel |So
begreif im den elpogen mit der lincken hant
|vnd stos in von dir |vnd stich mit der lin rechtñ
hant krefftigklich ~
|Item oder begreif mit der rechten hant sein
rechte |vnd mit der lincken nÿm im das
gewicht peÿ seinem elpogen ~
|Item ruck in zw dir mit sein° rechten hant |vnd
begreif ÿm den leip vnd gewinn ÿm die seitt an
|vnd erheb ÿm |vnd slach ÿm vnden aus den
fües so felt er daz ist auch gut
|Item wenn er sticht so stich mit ÿm geleich ein
zů seiner lincken seitten |vnd begreif sein
swert zw deine~ swert mit deiner lincken hant
|vnd mit der rechten hant wind vnden durch
sein swert |vnd slach In denn mit paiden
swerten ~
|Item |wenn dir ein° hat an gesetzt |vnd dw Im
auch das prich also nahen ÿm als mit eine~
dringen mit der seitten an die er dir hat gesetzt
|vnd greif mit dein° lincken hant vorñ an sein
swert pey dem ort |vnd vrbering ruck in nach
dir so gewingstu ÿm die seitt an ~
|Item stichstu eine~ zů aus der oberñ hůt zw°
seine~ gesicht felt er dir denn mit sein° lincken
hant in dein swert für dein° lincken |So vall
mit deine~ knopf vnder dein rechts vchsen in
die hůt |vnd setz ÿm an vnder sein lincks
vchsen |oder an die prust ~
|Item stichstu eine~ zů dem gesicht aus der
vnderñ hůt |felt er dir denn in dein swert mit
seiner lincken hant für deiner lincken so var
auf mit der rechten hant in die ober hůt |vnd
heng ÿm den ort vber sein lincke hant |vnd setz
Im an ~
|Item wisse das alle oberñ auf an setzen
prechen |vnd ledigen die vnderñ |vnd in allen

hlavicí vraženou proti krku a vykroč dole
pravou nohou za jeho levou a poval přes ní.
Odstav mu hrotem a nastav mu na obličej
nebo změň hlavicí skrz a s ní odstav.
Pokud má ruku na čepeli otočenou, bodni mu
shora na prsty a zvedni vzhůru.
Opět prolomení nastavení: Bodni mu zdola
skrz jeho ruku a jeho meč a zahákni hlavici
přes jeho levou ruku a trhni s ní dolů a nastav.
Když ti chce jít hlavicí okolo krku přes tvé
pravé rameno, uchop ho levou rukou za loket
a odstrč ho od sebe a bodni mocně pravou
rukou.
Nebo uchop pravou rukou jeho pravou a
levou ho vyveď z rovnováhy za jeho loket.
Trhni jeho pravou rukou k sobě a uchop ho za
tělo a dostaň se k němu z boku a zvedni ho a
vychyl jej spodem z nohou. Upadne-li, je to
taky dobře.
Když bodá, bodej současně s ním na jeho
levou stranu a svou levou rukou uchop jeho
meč ke svému meči a pravou rukou naviň
spodem skrz jeho meč a pak ho oběma meči
udeř.
Když ti nastavil a ty mu také, prolamuj to
takto: Přibliž se k němu jako s krokem ze
strany, na kterou ti nastavil, a přehmátni svou
levou rukou na jeho meč u hrotu a trhni jím
obloukem na sebe. Tak se na něj dostaneš z
boku.
Bodáš-li z horního střehu na jeho obličej,
padne-li ti pak svou levou rukou na tvůj meč
před tvou levou, padni svou hlavicí pod své
pravé podpaží do střehu a nastav mu pod jeho
levé podpaží nebo na hruď.
Bodáš-li na obličej z dolního střehu, padne-li
ti pak svou levou rukou na tvůj meč před tvou
levou, jdi pravou rukou vzhůru do horního
střehu a zavěs mu hrot přes jeho levou ruku a
nastav mu.
Znej, že všechna horní nastavení prolamují a
uvolňují dolní a při všech nastaveních. Tak
naviň svou hlavici pod své pravé podpaží do
střehu a takto tlač silou před sebou.
Bodáš-li na obličej z horního střehu, padne-li
ti pak svou levou rukou na tvůj meč mezi
oběma tvýma rukama, naviň hlavicí zevnitř
skrz jeho paže nebo zvnějšku přes jeho paže
na levou stranu a trhni na svou pravou stranu
a nastav mu. To se nazývá dolní a horní
vytažení.
Když jsi mu nastavil a on je proti tobě tvrdý
tak, že nemůžeš tlačit, prohmátne-li ti pak
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an setzen |So wind deinen knop vnder dein
rechts vchsen in die hůt |vnd dring also fur
dich mit sterck ~
|Item stichstu eine~ zů dem gesicht aus der
oberñ hůt felt er dir deñ mit sein° lincken hant
in dein swert zwischen deinen paiden henden
so wind mit dem knopf Inwendich durch sein
arm~ |oder aussen vber sein arm~ auf dein
lincke seitten |vnd ruck auf dein rechte seitten
|vnd setz Im an das haist ausgezewnt vnden
|vnd oben ~
|Item |wenn du eine~ hast an gesetzt |vnd er
starck wider ist das dw nicht gedringen magst
greift er denn vnden durch dein swert mit
seiner lincken hant |vnd begreift dir dein lincke
|vnd wil dir das gewicht nemen |So merck die
weil er dir den arm~ vmb reydet so secz ym an
vnder das linck vchsen |so gewinstu Im die
swech an wie starck er ist kan in die sterck
nicht gehelfen
|Item stich mit eine~ geleich ein aus der vnderñ
hůt |vnd pis starck so far am swert ist er auch
starck so far mit dem knopf auf mit dein°
rechten hant |vnd mit der lincken leit Im den
ort vber sein lincken arm~ an die prust oder
vnder sein lincks vchsen |vnd setz ÿm an |vnd
In allen an setzen so wind das gepindt vnder
das vchsen in die hůt ~

zdola skrz tvůj meč svou levou rukou a
uchopí ti tvou levou a chce tě vyvést z
rovnováhy, tak dbej, zatímco paží obchází,
abys mu nastavil pod levé podpaží. Tak se
proti němu prosadíš měkkostí - jakkoli je
tvrdý, tvrdostí si pomoci nedokáže.
Bodni současně s ním z dolního střehu a buď
tvrdý na meči. Je-li také tvrdý, jdi svou
pravou rukou hlavicí vzhůru a levou mu veď
hrot nad jeho levou paží na hruď nebo pod
jeho levé podpaží a nastav mu. A tak při
všech nastaveních navíjej jílcem pod podpaží
do střehu.

Hie hebt sich an maister marteins
hundtfeltz kunst die vnder halden vnd die
auf sten Im harnasch zů kampf

Zde začíná mistra Martena Hundfeltze
umění držení a vstávání ve zbroji při
souboji.

|Merck wenn er felt so fall Im albeg zů der
rechten seitten |vnd mit dem rechten knÿe fall
zwischen sein pain |vnd mit der lincken hant
fal fur seinen hals |vnd pis nicht zů gach das
du nicht zu fer° vber In fellest |vñ greif nach
seine~ degen |vnd zeuch denn deine~ nicht du
habst in deñ gewiß |wil er dir denn in den
degen fallen so stich in zů der hant ~
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Ein anders halden
|Nÿm sein rechten arm~ zwischen deine pain
|vnd leg dich auf in tzw twirchs vñ streck dich
vast vnd halt deine pain fest zů sãmen |vnd
greif mit der lincken hant in sein linken arm~
|vnd hald in also |vnd arbait mit der rechten
hant mit dem degen das get zů paiden seittñ ~
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Aber ein halden
|Wenn du neben in fellest so nÿm sein haubt
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Věz, že když upadne, tak mu vždy padni na
pravou stranu a pravým kolenem padni mezi
jeho nohy a levou rukou padni proti jeho krku
a nebuď příliš zbrklý, abys přes něj
nepřepadl. A uchop jeho dýku a máš-li pak
jistotu, svou nevytahuj. Chce-li ti pak dýku
zachytit, tak ho bodni do ruky.
Druhé držení
Vezmi jeho pravou paži mezi své nohy a
lehni si na něj napříč a natáhni se a drž své
nohy pevně u sebe a levou rukou uchop jeho
levou paži a takto ji drž a pravou rukou pracuj
s dýkou. Jde to na obě strany.
Opět držení
Když padneš vedle něj, vezmi jeho hlavu pod
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své levé podpaží a obejmi mu krk a tělem
nalehni přes jeho tvář a pracuj pravou rukou.

vnder dein lincks vchsen |vnd vmb vach in mit
dem hals |vnd leg dich mit dem leib oben vber
sein antlütz |vnd arbait mit der rechten hant ~
Aber ein halden
|Felt er auf den ruck so fall im mit deine~
rechten knÿ zwischen sein pain |vnd vaß Im
den rechten arm~ in dein lincke knÿepüg |vnd
sitz dar auf |vnd begreif sein lincke hant mit
deiner rechten |vnd ruck Im die vnder seinen
hals |vnd hald in fest mit der lincken hant |vnd
arbait mit der rechten mit dem degen ~
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Aber ein hald~
|Wirfstu In auf den ruck so vall mit deine~
lincken knÿe in sein rechten arm~ |vnd mit der
lincken für sein hals |vnd do mit druck in fast
|vnd begreif ÿm sein lincke hant mit der
rechten |vnd greif mit der lincken der rechten
zů hilff |vnd hald ÿm sein lincke hant mit
deiner lincken |vnd arbait mit dem degen mit
der rechten ~
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ein anders halden
|Felt er auf den ruck |so begreif im paide pain
vnder den knÿen mit paiden henden |vnd heb
sÿ auf vnd fall Im mit dem knÿe zwischen
seine pain auf die hoden |vnd hald Im also
paide pain mit einer hant |vnd arbait mit der
anderñ mit dem degen
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Aber ein halden
|Item peÿ dem hals mit der lincken vber die kel
|Item vnder dem rechten arm~ durch |vnd vber
dem hals ~
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Würfstu in auf den pauch
|So vall du ÿm mit dem rechten knÿ hinden in
das schlos vnd mit der lincken hant greif vber
sein haubt vorñ an das visir |vnd zeuch
vbersich |vnd mit dem knÿe druck nÿder |Ist
sein visir offen so greif mit den vingerñ in
seine augen |oder greif mit paiden henden an
die hauben |vnd vordre Inn den hals so felt er
wider auf den pauch
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Ein arm~ pruch
|Item felt er auf den pauch so fall mit eine~
knÿe auf sein arm~ im gelenck |vnd prich
vbersich |Item wenn er auf dem pauch leit so
sitz auf in vnd schreit vber sein arm~ |vnd
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Opět držení
Padne-li na záda, padni mu svým pravým
kolenem mezi jeho nohy a uchop mu pravou
paži do svého levého podkolení a sedni si na
ni. A jeho levou ruku uchop svou pravou a
trhni s ní pod jeho krk a drž pevně levou
rukou a pravou rukou pracuj s dýkou.
Opět držení
Povalíš-li ho na záda, padni svým levým
kolenem na jeho pravou paži a levou proti
jeho krku a při tom jej pevně drž a uchop mu
jeho levou ruku pravou a levou uchop pravou
ku pomoci a drž mu levou ruku svou levou a
pravou pracuj s dýkou.

Další držení
Padne-li na záda, uchop mu oběma rukama
obě nohy pod koleny a zvedni je nahoru a
padni mu kolenem mezi jeho nohy na varlata
a takto mu drž obě nohy jednou rukou a
druhou pracuj s dýkou.
Opět držení
Za krk levou přes hrdlo. Pod pravou paží skrz
a přes hrdlo.
Povalíš-li ho na břicho
Tak mu padni pravým kolenem vzadu na
zámek38 a levou rukou přehmátni přes jeho
hlavu na hledí a táhni vzhůru a kolenem tlač
dolů. Je-li jeho hledí otevřené, tak mu hmátni
prsty do očí nebo oběma rukama uchop přilbu
a kruť mu krk. Tak opět upadne na břicho.
38

Zámkem je zde myšleno zapínání na tylní straně
podbradí.
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Lámání paže
Padne-li na břicho, padni kolenem na jeho
paži v kloubu a lámej vzhůru. - Když leží na
břiše, tak na něj sedni a šlápni přes jeho paži
a lámej mu ji. - Sedni mu obkročmo na jeho
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prich ÿm sÿ |Item sitz ÿm auf sein achsel
schritling |vnd zeuch ÿm den kopf vber sich
|Item sein rechte hant auf dem ruck wol vber
sich gedaucht |Item greift er dir in dein visir
mit den vingerñ wenn es offen ist von vnden
auf |wenn du auf dem pauch leist so schlach
mit dein° lincken hant an sein lincke |oder mit
der rechten auf sein rechte |vnd ruck an dich
vnd druck dein haubt zů der erden |vnd hilf mit
henden vnd mit fuessen so kumpstu auf ~

rameno a táhni mu hlavu vzhůru.
Jeho pravou ruku táhni dobře vzhůru na záda.
Uchopí-li tě prsty za tvé hledí, je-li otevřené
zdola nahoru, když ležíš na břiše, tak udeř
svou levou rukou na jeho levou nebo pravou
na jeho pravou a trhni k sobě a tlač svou
hlavu k zemi a pomoz si rukama a nohama.
Tak vstaneš.

Aber ein pruch
|Item begreif sein lincke hant mit deiner
lincken |vnd zuck an dich fall auf den ruck vnd
mit der rechten hant begreif sein pain |vnd heb
vbersich so kumpstu auf ~
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Ob du auf den ruck felst
|Item ob dich einer auf den ruck würft so
merck in dem als du fellest so leg dein lincke
hant auf dein prust |vnd wenn er auf dich felt
so begreif mit dein° lincken hant seinen
lincken elpogen |vñ mit dein° rechten hant
greif vnder sein lincks knÿ |vñ heb vbersich
|vnd mit dem leib schupff dich rasch auf in
dem fäl so chumpstu auf ÿn ~

380

Ein ander pruch
|Oder pring deinn lincken arm~ vmb sein hals
|vnd heb mit dem rechten pain |vnd hilf mit der
rechten hant
|Item magstu das nicht getůn |vnd er mit dem
degen arbait so schupf dich albeg auswertz
magstu dein lincke hant nicht gewinnen so
greif ÿm vnder sein hant vnder den degen |vnd
tů die hant zw° wenn du greiffen wild |vnd
weñ du Im die hant gefast hast so greiff mit
der rechten an sein lincken elpogen |vnd heb
vbersich zuck das recht knÿ zů dir |vnd besich
ob du Im magst von dir gestossen ~
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Ein güt halden in den ringen
|Begreif mit der rechten hant sein rechtñ arm~
hinder seiner rechten hant |vnd mit deiner
lincken hant nÿm ÿm das gewicht pei seine~
rechten elpogen |vnd stoß sein rechten arm~
mit deiner rechten hant wol vber deinen
lincken arm~ vnd dritt hinder In |vnd hald In
also fest hastu In nicht geworfen |so begreif
sein rechts pain vnder dem knÿe ~
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Opět prolomení
Uchop jeho levou ruku svou levou a trhni k
sobě. Padni na záda a pravou rukou uchop
jeho nohu a zvedni vzhůru. Tak vstaneš.
Padáš-li na záda
Pokud tě povalí na záda, tak při tom dbej,
abys, když padáš, položil svou levou ruku na
svou hruď. A když na tebe padá, tak svou
levou rukou uchop jeho levý loket a svou
pravou rukou ho uchop pod jeho levým
kolenem a zvedni vzhůru a při pádu se tělem
rychle smýkni. Tak na něj přijdeš.
Další prolomení
Nebo dej svou levou paži okolo jeho krku a
pravou nohou se zvedni a pomoz si pravou
rukou.
Nemůžeš-li to udělat a on pracuje s dýkou,
tak se vždy vysmýkni ven. Nemůžeš-li
uvolnit svou levou ruku, tak mu uchop dýku
pod jeho rukou a ruku zavři, když chceš
uchopit. A když jsi mu ruku uchopil, uchop
pravou jeho levý loket a zvedni vzhůru,
přitáhni pravé koleno k sobě a sleduj, zda ho
můžeš od sebe odkopnout.
Dobré držení v zápase
Uchop pravou rukou jeho pravou paži za jeho
pravou rukou a levou rukou mu vezmi
rovnováhu za jeho pravý loket a svou pravou
rukou naraž jeho pravou paži dobře přes svou
levou paži a vykroč za něj a takto ho pevně
drž. Nepovalíš-li ho, tak uchop jeho pravou
nohu pod kolenem.
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Das ist eine lere
|Hastu einen vnder dich geworffen so schneid
oder reis ein gross stuck aus seine~
wappenrock stich ÿm das in sein visir mit dem
degen |vñ lass in das nicht aus gewinnen das
ist gut weñ es kotig ist |oder würf Im das visir
voller staubs oder gemüls oder stich mit dem
degen erden aus vnd würf |Ims in das gesicht
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ein andere ler
|Merck magstu kain plöss an ÿm gesehen so
schneid ÿm aus dem wappenrock auf den
armen |oder die hosen |vnd was dw sichst von
nestelñ die schneid auf vnd vindestu ein gurtel
die schneid auch auf do vindestu etwas an das
dir gůt wirt |vnd sich gar eben auf seinen
degen ~
|Merck du magst In auch slahen mit dem knopf
|oder stossen zů dem hertzen |weñ er leit oder
zů den achselñ oder zů den anderñ gelencken
|Merck in dem verreiben slach oben oder
vnden an sein enckel |vnd zeuch oben auf sein
seittñ mit der rechten ~
|Also sůch auch die plössen hinden zw dem
leib zů dem gesicht zwischñ den schulterñ
Inwendig vnder den vchsen |vnd zuck nicht
wider pis er sichert ~
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Další poučení
Věz, že nemůžeš-li na něm vidět žádné
odkrytí, tak mu uřízni z varkoče na pažích
nebo nohavicích a co vidíš od šněrování, to
uřízni, a najdeš-li opasek, prořízni ho také,
najdeš-li něco, co ti bude dobré, a dívej se
velmi pozorně na jeho dýku.
Věz, že ho můžeš taky praštit hlavou nebo
udeřit do srdce, když leží, nebo do ramene či
jiného kloubu. Věz, že při zaklesnutí udeř
zdola nebo shora na jeho stehno a pravou
táhni nahoru na jeho stranu.
Takto taky hledej odkrytí zezadu na tělo, na
obličej, mezi rameny, zevnitř pod podpažím a
neodtrhávej proti, dokud si je jistý.

Toto je šerm s dýkou, který připravil a
vytvořil mistr Marten Hundfeltz, jenž je
Bohu milý.

Das ist das fechten das maister martein
hunffeltz gefaßt vnd geticht hat mit dem
degen dem got genädig seÿ
|Merck wenn dir einer zů sticht mit dem degen
vnden zů dem leib |vnd hat den degen gefast

Toto je poučení
Máš-li soupeře povaleného pod sebou, odřízni
nebo urvi velký kus jeho varkoče, bodni mu
ho dýkou do jeho hledí a nedopusť, aby jej
získal. Je dobře, když je zablácený. Nebo mu
hoď do hledí hrst prachu nebo popela nebo
vypíchni dýkou kus země a hoď mu ho do
obličeje.
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94r

Věz, že když ti bodá dýkou zdola na tělo a má
dýku uchopenu tak, že kotouč je před rukou ~

das die scheib vorñ an der hant stet ~
Das prich also
|Item halt dein lincke hant fur dir an dem
pauch |vnd wenn er vnden zů stich so slach in
mit der lincken hant oben auf sein rechte arm~
|vnd var im innwendig vnden durch sein
rechten arm~ |vnd das dein lincke arm~ aus
wendig auf sein rechten chüm |vnd trit wol zů
Im |vnd heb vber sich |vnd prich ÿm den arm~
vber dein lincke achsel ~
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Das ist ein ander pruch
|Merck |wenn er dir vnden zů sticht so fall ÿm
von oben nider mit der lincken hant in den
degen das dein daum von dir stee |vnd slach
mit der rechten ha~t von vnden auf ÿm vnder
sein rechte arm~ vorñ peÿ der hant |so volgt dir
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Prolamuj takto
Drž svou levou ruku před sebou na břiše a
když zdola bodne, udeř levou rukou shora na
jeho pravou paži a projdi mu zevnitř spodem
skrz jeho pravou paži a to tak, aby tvá levá
paže přišla zvnějšku na jeho pravou, a vykroč
dobře k němu a zvedni vzhůru a lámej mu
paži přes své levé rameno.
Toto je další prolomení
Věz, že když na tebe bodne zdola, padni mu
shora dolů levou rukou na dýku tak, že tvůj
palec míří od tebe, a pravou rukou mu udeř
zdola nahoru pod jeho pravou paži vpředu u
ruky. Tak ti vydá dýku.
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der degen
Aber ein pruch
|Merck |wenn er dir vnden zů sticht so begreif
im die hant mit deiner lincken hant |vnd lauf
ÿm mit dein haubt durch den arm~ |vnd begreif
in in dem lauf mit der rechten hant sein rechts
pain |vñ trag in also wo dw hin wild |Oder
slach von vnden auf In vnder den elpogen mit
der rechten hant hinden in das gelenck ~
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Aber ein pruch
|Merck |wenn er dir vnden zů sticht |so greif
ÿm den arm~ mit der lincken hant |vnd druck
vnder sich |vnd fal ÿm mit der rechten hant
von vnden auf in den elpogen |vnd zeuch do
mit vbersich daz ist gůt
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Das ist wie man den degen aus reissen sol
|Merck wenn er den degen hat gefast das im
die schaib vorn an der hant stet |so fas deinen
auch also |Sticht er dir denn vnden zů so fach
mit ÿm geleich ein |vñ pint mit deine~ degen an
den sein |vnd begreif pald den seinen von oben
nider mit der der lincken hant das dein daumen
gegen dir stee |vnd went deinen degen auf sein
rechte hant |vnd mit der lincken prich seinen
degen vber deinen degen vbersich so nÿmpstu
ÿm den degen ~
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Aber ein aus reissen
|Merck |hat er den degen gefast |das die scheib
an seine~ klaine~ finger stet |vnd sticht dir oben
zů so verker dein lincke hant |vnd var von
vnden auf |vnd begreif ÿm den arm~ vorn~ peÿ
der hannt vnder seine~ degen |vnd würg ÿm
den degen mit deine~ lincken arm vbersich auf
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Also prich das
|Merck |wenn du auf einen stichst von oben
nider |vnd hast den degen gefast das die scheib
hinden an deiner hant stet |vor setzt er mit
verkarter hant es sey mit welicher hant es seÿ
|vnd wil dir den rechten arm~ vmb reißen |oder
den degen aus wurgen so wind Im den degen
vber sein hant vñ schneid ÿm ab die hant ~
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Opět prolomení
Věz, že když na tebe bodne zdola, levou
rukou mu uchop ruku a svou hubou mu
proběhni skrz paži a při probíhání uchop
pravou rukou jeho pravou nohu a takto ji
odtáhni, kam chceš. Nebo mu udeř pravou
rukou zdola nahoru pod loket do kloubu.
Opět prolomení
Věz, že když na tebe bodne zdola, levou
rukou mu uchop paži a tlač dolů a pravou
rukou mu padni zdola nahoru na loket a táhni
jej vzhůru. To je dobré.
Toto je, jak by se měla vytrhávat dýka
Věz, že když drží dýku tak, že kotouč je před
rukou, drž svou také tak. Bodne-li pak na tebe
zdola, zachyť současně s ním a naviň svou
dýkou na jeho a hned ji uchop zdola nahoru
levou rukou tak, že tvůj palec míří proti tobě,
a otoč svou dýku na jeho pravou ruku a levou
vylom jeho dýku přes svou dýku vzhůru. Tak
mu vezmeš dýku.

Opět vyvrácení
Věz, že když drží dýku tak, že kotouč je na
malíčku, a bodá na tebe shora, obrať svou
levou ruku a jdi zdola nahoru a uchop mu
paži vpředu za rukou pod jeho dýkou a vyrvi
mu dýku svou levou paží vzhůru.

Prolamuj takto
Věz, že když na něj bodáš shora dolů a držíš
dýku tak, že kotouč je zezadu tvé ruky,
vykryje-li obrácenou rukou, tj. kteroukoliv
rukou, a chce ti vyvrátit pravou paži nebo
vyrvat dýku, naviň mu dýku přes ruku a ruku
mu odřízni39.
39

Aber ein pruch
|Merck sticht er von oben nÿder |vnd hat den
degen gefast das die scheib hinden an der hant
stet |So fass dein degen auch also |vnd stich

393
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nikoliv ve smyslu "uříznout", ale "řezem ji odlačit"

Opět prolomení
Věz, že když bodá shora dolů a drží dýku tak,
že kotouč je zezadu ruky, drž svou dýku také
tak a bodni zdola nahoru s obrácenou dýkou
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von vnden auf mit verkartem degen gegen
seinem stich |vnd lass dir die hant nicht
begreiffen |vnd stich in das gesicht ~

proti jeho bodu a nenechej si ruku chytit a
bodni mu na obličej.

Aber ein pruch
|Merck |hat er den degen gefast das ÿm die
scheib hinden an der hant stet |So fass den
deinen auch also sticht er dir denn oben zů |so
stich von vnden auf von deiner lincken seitten
gegen seine~ stich mit verkartem degen |vnd
var mit deine~ degen vber sein arm~ vorñ peÿ
der hant |vnd druck nÿder mit dem degen |vnd
mit der lincken nÿm ÿm das gewicht peÿ dem
elpogen ~
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|Merck wenn dw mit deine~ degen vber sein

395

95r

hant gefornñ pist so greif mit deiner lincken
hant vnden druch dein rechte in dein degen
klingen |vnd druck dein arm~ vast zů samen
|vnd ruck vast vnder sich|so hastu Im den arm
gefangen ~
|Merck hat er den degen gefast das die scheib
hinden an der hãt stet |vnd stich dir oben zů so
verker dein lincke hant |vnd begreif im do mit
sein rechte |vnd mit der anderñ hant stich ÿn
wo dw hin wild oder begreif im das pain mit
der rechten |vnd chum also zů ringen ~
|Merck |wenn du |Im mit lincker verkarter hant
seine rechte hant gegriffen hast so slach in mit
der rechten hant von oben nyder in die die
arm~püg |vnd prich ÿm sein rechten arm~ vber
deinem rechten ~
|Item wenn einer von vnden auf sticht so stich
du starck von oben nyder den holen sticht |vnd
tempf ÿn ~
|Merck das haist der schlüssel dar umb das
man alle schlos do mit auf schleust der get also
zu wenn einer auf dich sticht mit eine~ degen
|vnd du in den henden kain were nicht hast so
stee still |vñ leg dein hendt eine auf die ander
daraus soltu auf schliessen alle schloss gegen
dem degen einer stech auf dich oben oder
vnden ~

95v

Merck die pruch aus dem schlüssel mit
leren henden
|Merck sticht dir einer oben zw° mit dem
degen so verker dein rechte hant |vnd vach
seinen rechten arm~ vorñ peÿ der hant |vnd
raÿd ÿm den arm~ vmb |vnd mit der lincken
nÿm ÿm das gewicht peÿ dem elpogen |vnd die
weil dw ÿm das gewicht nympst so stos mit
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Opět prolomení
Věz, že když drží dýku tak, že kotouč je
zezadu ruky, drž svou také tak. Bodá-li pak
na tebe shora, bodni zdola nahoru ze své levé
strany proti jeho bodu s obrácenou dýkou a
svou dýkou jdi přes jeho paži vpřed za ruku a
tlač dýkou dolů a levou ho za loket vyveď z
rovnováhy.

Věz, že když jsi svou dýkou přešel přes jeho
ruku, uchop svou levou rukou spodem skrz
svou pravou čepel své dýky a tlač své paže
pevně k sobě a trhni pevně vzad. Tak jsi mu
zajal paži.
Věz, že když drží dýku tak, že kotouč je
zezadu ruky, a bodá na tebe shora, obrať svou
levou levou ruku a uchop mu s ní jeho pravou
a druhou rukou mu bodni, kam chceš, nebo
mu pravou uchop nohu a takto přejdi k
zápasu.
Věz, že když jsi ho uchopil obrácenou levou
rukou, udeř mu pravou rukou shora dolů do
lokte a lámej mu pravou paži přes svou
pravou.
Když na tebe bodá zdola, bodni tvrdě shora
dolů přicházející bod a dus ho40.
Věz, že toto se nazývá klíč proto, že se jím
zamkne každý zámek. Jde to takto: Když na
tebe bodá dýkou a ty nemáš v rukách žádnou
zbraň, stůj klidně a polož své ruce jednu na
druhou. Z toho bys měl zamykat všechny
zámky proti dýce, bodá-li na tebe shora či
zdola.

40
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tzn. tlač dolů a nedovol mu se odpoutat

Sleduj prolomení z klíče volnýma rukama
Věz, že bodá-li na tebe dýkou shora, obrať
svou pravou ruku a chyť jeho pravou paži
vpředu za rukou a paži mu oběhni a levou
rukou ho vyveď z rovnováhy za loket. A když
ho vyvádíš z rovnováhy, naraz pravou rukou
jeho pravou paži shora přes svou levou a
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levou paží zvedni jeho pravou vzhůru. Tak jsi
ho zajal a můžeš vedle něj jíst a pít a on ti
nemůže utéct.

deiner rechten hant seinen rechten arm~ oben
vber deinen lincken |vnd heb mit dem lincken
arm~ seinen rechten vber sich auf so hastu In
gefangen |vnd magst neben ÿm essen |vnd
trincken das er von dir nicht mag kumen ~
Aber ein pruch mit leren henden
|Wenn dir einer vnden zů sticht so fall ÿm mit
der lincken hant auf sein rechte |vnd halt die
fest |vnd greif mit rechter verkartter hant
vnden in sein degen |vnd wend ÿm sein degen
von vnden auf zw° seine~ leib mit der spitz
|vnd lauf mit deiner prust hinden an den degen
so stichstu ÿn mit seine~ aigen degen ~
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Aber mit leren hendñ
|Wenn dir einer mit dem degen vnden zů sticht
so begreif ÿm den arm~ mit paiden henden |vnd
lauf ÿm durch den arm~ vnd halt fest |So
prichstu Im den arm~ auch nÿmpstu Im den
degen |ob du wild ~
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Ein anders
|Wenn dw im den arm~ mit paiden henden
begriffen hast |So raid vmb |vnd wendt dich
durch auf dein rechte seitten |vnd prich ÿm den
arm~ vber dein lincke achsel
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Aber mit leren henden
|Wenn dir einer zu sticht |So begreif ÿm den
arm mit paiden henden |vnd trit wol zw ÿm
|vnd wendt dich auf dein rechte seitten |vnd
prich ÿm den arm vber dein prust
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Oder treib das ringen
|Var mit deiner lincken hant vorñ für sein hals
|vnd schreit mit deinem lincken fues hinder
seinen rechten |vnd würf ÿn vber dein lincks
knÿe aus dem fuess ~

401

Mit leren henden
|Wenn er sticht so begreif Im die rechten hant
mit deiner lincken |vnd mit der rechten begreif
Im vnden den elpogen |vñ zeuch do mit zů dir
|vnd mit der lincken stos ÿm den arm~ oben
von dir |vnd spring mit deinem rechte fuess
hinder seinen lincken |vnd würf ÿn aus dem
fuess vber dein rechtzs knÿe ~
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Opět prolomení volnýma rukama
Když na tebe bodá zdola, padni mu levou
rukou na jeho pravou a drž ji pevně a
obrácenou pravou rukou uchop zdola jeho
dýku a otoč mu jeho dýku zdola nahoru
hrotem na tělo a svou hrudí naběhni zezadu
na dýku. Tak ho bodneš jeho vlastní dýkou.
Opět volnýma rukama
Když na tebe bodá dýkou zdola, uchop mu
paži oběma rukama a proběhni mu skrz paži a
pevně drž. Tak mu lámeš paži, taky mu
vezmeš dýku, pokud chceš.
Další
Když jsi mu uchopil paži oběma rukama,
oběhni a protoč se na svou pravou stranu a
lámej mu paži přes své levé rameno.
Opět volnýma rukama
Když na tebe bodá, uchop mu paži oběma
rukama a vykroč dobře k němu a otoč se od
něj na svou pravou stranu a lámej mu paži
přes svou hruď.
Nebo proveď zápas
Jdi levou rukou vpřed před jeho krk a svou
levou nohou vykroč za jeho pravou a poval
ho přes své levé koleno.
S volnýma rukama
Když bodá, uchop mu pravou ruku svou
levou a pravou ho uchop pod loktem a táhni
za něj k sobě a levou mu odraz paži vrchem
od sebe a pravou nohou skoč za jeho levou a
poval ho přes své pravé koleno.
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Zde začíná mistra Martena Hundfeltze,
jenž je Bohu milý, umění boje na koni s
kopím a mečem dále popsané.

Hye hebt sich an maister marteins huntfeltz
kunst dem got genädig seÿ zů Ross mit der
glefen vnd mit dem swert her nach
geschriben
Zů ross streiten
lere von paiden seitten
Dar nach wisse
den ros guten gewisse
auch merck die seitten
do du auf vortail gerest streitten
wer auf dich sÿnnet
sein schwert zu dir chumen gewinnet
an zweifel wind an
wildu chainen schaden han
Darnach mercke
glefen naÿ bederben mit stercke
erst plos zů rennen
so fass den zaum lanck mit synnen
Dar nach zů streiten
Die glefen twer vber ein seitten
So merck die seitten
so du mit kunst gerest reitten
So recht mit sÿnne~
So du absetzen gerest gewinne~
Recht lanck lass hangen
Das lob ich wiltu rangen
Wer auf dich wil hauen
Vor setzen soltu dich freÿen
Wenn du hast vor setzt
So sein all sein häw geletzt
So findestu schnidt
hinden vnd vorñ mit
dar nach ÿm abhaut zaum
linck pain sunder im draw ~

403

Das sind die stuck mit der glefen
|Item renn mit ÿm geleich ein mit der glefen
|vnd stee auf von dem lincken arm~
|Item setz ab kurz mit paiden henden mit der
glefen
|Item so dir einer aus slecht die glefen mit dem
swert so stos ÿn mit der glefen mit dem
hinderñ tail zů den hoden |oder far ÿm mit dem
arm~ in sein arm~ |vnd nÿm ÿm sein swert
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Swert gegen swert
|Item leg dein swert auf den lincken arm~ |vnd
wenn jäner auf dich haut so stee auf haw hant
zaum linck pain ab ~
|Item stee auf mit dem swert vnd nÿm ÿm sein
swert ~
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Bojovat na koni
se nauč z obou stran.
Poté věz,
že koně dobře znej.
Také sleduj, na které straně
bys nejlépe bojoval s výhodou.
Kdo na tebe pomýšlí,
teho meč sobě získej.
Bez pochyb naviň
nechceš-li škody dojít.
Poté dbej,
abys kopí sevřel silou.
Nejprve najížděj do odkrytí,
uzdu chyť dlouze s rozmyslem.
Poté k boji
měj kopí příčně přes stranu.
Tak sleduj stranu,
na kterou bys nejlépe najel.
Tak si správně rozmysli,
abys odstavení nejlépe získal.
Nechávej dobře dlouze viset,
chválím, chceš-li zápasit.
Kdo chce na tebe seknout,
krytí tě osvobodí.
Když jsi vykryl,
osvoboď se od všech jeho seků,
najdi řez
zazadu a zepředu.
Poté mu odsekni uzdu,
zejména mu ohrožuj levou nohu.
Toto jsou kusy s kopím
Jeď s kopím současně s ním a zvedej od levé
paže.
Odstavuj kopím nakrátko oběma rukama.
Když ti soupeř odrazí kopí mečem, udeř ho
zadní části kopí do varlat nebo mu jdi paží na
jeho paži a vezmi mu meč.

Meč proti meči
Polož svůj meč na levou paži a když na tebe
seká, zvedni, sekni ruku, uzdu, levou nohu.
Zvedni meč a vezmi mu meč.
Jdi svou hlavicí vzhůru a sekni mu na hlavu.
Tím prolamuj kopí a všechny zbraně.
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|Item gee auf mit deine~ knopf vñ haw Im zu
dem kopf do mit prich glefen |vnd allew were

Když mu biješ na hlavu a on tě kryje, zavěs
dobře ze své pravé paže, poval ho nebo mu
bodni do paže.
Vykryj bod či úder a jdi mu hlavicí na krk a
poval ho.
Když ti najíždí na levou stranu, vykryj a udeř
mu horním sekem na hlavu nebo mu bodni na
krk
Vezmi svůj meč do levé ruky a polož jej koni
na krk a když udeří, vykryj a bodni mu na
krk.
Když udeří, vykryj a vyraž svou příčkou pod
jeho paži a svou pravou nohou jdi pod jeho
sedlový řemen a ohni mu nohu a zvedej mu
paži příčkou a takto ho poval z koně.
Kus je ušlechtilým ovčáckým chvatem, když
dobře víš, jak se má provádět.
Meč s jiným úchopem: z visutého hrotu mu
uchop paži, ve které drží meč, a vyraž mu
skrz a vezmi mu meč nebo ho stáhni z koně.
Jako dřív mu tni horní sek přímo na hlavu.
Jdi od levé ruky vzhůru a odsekni mu krk
příčným nebo ho uchop pravou rukou za krk a
poval ho.

~
|Item wenn du Im zů dem kopf schlechst |vnd
er dir vor setzt so heng wol aus deine~ rechten
arm~ wirf oder stich Im in sein arm ~
|Item vorsetz den stich oder den slag |vñ var Im
mit dem knopf zů dem hals |vñ würff ÿn ~
|Item wenn er dir zů der lincken seittñ zů reitt
So vorsetz |vnd slach ÿm ein ober haw zum
kopf |oder stich im in den hals ~
|Item nÿm dein swert in die linck hant |vnd leg
es dem ross auf den hals |vnd wenn er schlecht
so vorsetz |vnd stich ÿm zw° dem hals ~
|Item wenn er schlech so vor setz |vñ hurt mit
deine~ gehülz vnder sein arm~ vnd mit deine~
rechten fuess far vnder sein satel rymen |vnd
erpür ÿm den fues |vnd heb ÿm auf den arm~
mit deine~ gehülz |vnd würff ÿn also vom ross
|Item das stuck ist der edelschafgrif als du wol
waist wie man den treiben sol
|Item ein swert mit dem anderñ genome~ aus
den hangenden örterñ begreif ÿm den arm do
er das swert Inn heltt |vnd hurt ÿm durch |vnd
nÿm ÿm das swert oder zeuch ÿn von dem ross
|Item als vor häw im gerad zum kopf ein ober
haw
|Item gee auf von dem lincken arm~ |vnd hau
im ab den hals mit der twer oder begreif im
den hals mit der rechten hant |vnd würff ÿn ~
Das ist zů gewappenter hant
|Item lass lanck hangen |vnd greif in das kurz
swert |vnd vorsetz für deiner hant vnd stich ÿn
wo dw magst ~
|Item als vor |vnd far im vmb den hals
besunder vorsetz von dir lanck ~
|Item gee auf mit dem knopf |vnd vorsetz mit
dem venster |vnd greif in das halbswert |vnd
wechsel die hinder hant foren |vnd slach ÿm zu
dem hals ~
|Item swert wider glefen vorsetz mit dem swert
das dein stich Im zů dem hals gee
|Item jagt einer starck auf dich mit der glefen
so vor setz mit halbem swert |vnd las do mit
glaitten |vnd stich ÿm zů dem hals ~
|Item nÿm swert degen von der lincken seiten
|vnd die glefen linck seitñ mercke dein arbait
do mit sterck ~
|Item wind |vnd vorsetz nymß von dir lanck so
ist er geletzt zů hant ~
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Toto je pro ozbrojenou ruku
Nechej dlouze viset a uchop do zkráceného
meče a vykryj před svou rukou a bodni mu,
kam můžeš.
Jako dřív a jdi mu okolo krku. Zejména kryj
daleko od tebe.
Zvedni hlavici a vykryj oknem41 a uchop do
půlmeče a změň zadní ruku vpřed a udeř mu
po krku.
Meč proti kopí: vykryj mečem tak, aby mu
tvůj bod šel na krk.
Útočí-li se na tebe tvrdě kopím, vykryj
polovičním mečem a nechej sklouznout a
bodni mu na krk.
Vezmi meč, dýku z levé strany a kopí vlevo,
dbej své práce s tvrdostí.
Naviň a vykryj, vezmi dlouze od sebe. Tak je
raněn do ruky.
kryt, při kterém levá ruka ruka podpírá meč
položený vodorovně nad hlavou
41
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Wider das versetzen am swert
|Item dar nach vor plende wer dich mit
vorsetzen wil schenden |An zweifel nÿm war
|vnd var im pald vnder den arm~ dar ~

407

Ab setzen zů prechen mit der glefen
|Wiltu absetzen prechen |vnd sein kunst letzen
glefen zů forne raus dar vnder nÿm ÿms an
zorne |Auch magstu rangenn wenn du in hast
vmbfangen
|Item greift er dich an zu der seittñ vmb den
hals |oder des gleichen vmb fach seinen arm~
auswendig in de püg |vnd prich von vnden auf
~

408

Das ist ein gemaine lere zů ross
|Item fleuchstu vor ob man dich jagt |vn~ man
dir hinden an setzt mit der glefen So setz ab
durch arm~ |Oder würf dich vmb oder sitz mit
dem ars in die krum |oder halt an dich mit dem
ross durch ros ädems willen |vnd haw drein mit
den sporñ so get die glefen aus lere von paiden
seittñ haw stich künstiglich abgleitten ~
|Item stich von paiden seitten hinder sich im
nach jagen |vnd iniglichen stich sitz in die
krum ~
|Item du magst auch absetzen mit der hant |vnd
mit dem degen |wenn man voren an gesetzt hat
das get auch zw° mit weichen in die krüm ~

409

Das ist aber ein lere
|Merck |wenn du vechten solt zů ross mit eine~
armprost |vnd mit eine~ swert |vnd woldest sÿ
gerñ paide behalden also das du sy nicht von
dir liest |wenn du mit eine~ arbaittest das du
das ander auch behieldest ~
|Merck wenn du verschossen hast |vnd nicht zů
hant wider kanst kümen zu dem spannen und
müst ja verdrucken |So slach dein arm~prost an
den lincken arm |vnd greif zů den swert |oder
begreif das arm~prost niden peÿ der nuss mit
der lincken hant zw° dem Zaum |vnd mach die
also einen schilt mit dem armprost vnd arbait
mit dem swert ~
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Wildu aber wider zů dem spanne~ kumen
|So slach dein swert vnder dein lincke pain
vnder das steickleder |vnd druck also das pain
an das ros |Oder stich dein swert durch den
gerñ deins rockes |vnd also magstu spannen
|vnd sÿ paide behalten |vnd da mit ab |vnd zů
kumen ~
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Proti vykrytí na meč
Po oslepení se braň krytím velmi zhoubně,
bez obav vezmi zbraň a jdi mu ihned pod
paži.
Kterak kopím prolamovat odstavení
Chceš-li prolomit odstavení a jeho umění
zranit, kopím vyraž vpřed, mezi tím vezmi
jeho bez vzteku. Také můžeš zápasit, když jsi
ho objal.
Uchopí-li tě ze strany okolo krku nebo
současně obejmi jeho paži zvnějšku v lokti a
lámej ji zdola nahoru.
Toto je obecná poučka na koni
Ujíždíš-li, pokud tě soupeř honí, a nastaví ti
zezadu kopím, odstav paží nebo se převrať a
nebo se posaď zadkem na oblouk nebo se s
koněm zastav pomocí ušlechtilé koňské vůle
a sekni ho ostruhami, tak kopí mine, sek, bod
z obou stran dovedně sklouzne.
Bodni z obou stran za sebe na toho, kdo tě
honí, a během bodu se posaď na oblouk.
Můžeš také odstavovat rukou a dýkou, když
soupeř nastavil kupředu, tak, že také přijdeš
slabinami na oblouk.

Toto je opět poučka
Věz, že když bys měl šermovat na koni s kuší
a s mečem a chceš si je oba ponechat a
nikoliv odhodit, když s jedním z nich
pracuješ, aby sis také druhý podržel.
Věz, že když jsi vystřelil a nemůžeš rukou
přijít, abys ji znovu napnul, a přece musíš
zatlačit, tak vraž svou kuši na levou paži a
uchop meč nebo uchop kuši dole za ořech
levou rukou k uzdě a takto si udělej z kuše štít
a pracuj mečem.

Chceš-li opět napínat
Vraž svůj meč pod svou levou nohu pod
popruh třmene a takto tlač nohu na koně nebo
bodni svůj meč skrz svůj varkoč a takto
můžeš napínat a obojí si podržet a tím odejdeš
a příjdeš.
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Hÿe heben sich an die ringen die do gesatz
hat maister Ott dem got genädig seÿ der
hochgeborñ fürsten von österreich ringer
gewesen ist.
|In allen ringen sullen sein drew dingk |Das
erst ist kunst |Das ander ist schnelligchait |Das
dritt ist rechte anlegung der der sterck |Darvmb

Zde začíná zápas, který ustanovil mistr
Ott, jenž je Bohu milý, jenž býval
zápasníkem urozeného knížete von
Österreich.
412
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soltu mercken das das pest ist Schnellichait die
lest nicht zů prüche kumen |Darnach soltu
mercken Das man allen chrancken sol vor
ringen |vnd allen geleichen sol man mit ringen
|vnd allen starcken sol man nach ringen |vnd in
allen vor ringen wart der schnellichait |In allen
mit ringen wart der wag |vnd un allen nach
ringen wart der knÿepüg ~

V celém zápase mají být tři věci: První je
umění, druhá je rychlost, třetí je správný
pevný postoj. Proto bys měl znát, že nejlepší
je rychlost, která nedovolí provést prolomení.
Dále bys měl znát, že všichni slabší by měli
zápasit před a všichni stejně silní by měli
zápasit s a všichni silnější by měli zápasit po42
a při každém zápasení před se snažit o
rychlost, při každém zápasení s se pokoušet o
podkolení.
zápasit před znamená bojovat ofenzivně, zápasit po
znamená bojovat defenzivně a zápasit s lze chápat jako
vyrovnané střetnutí, při kterém rozhoduje technika
boje
42

Das ist ein lere
|Wenn dw mit einem ringen wild aus den
armen |So gedenck albeg das du in fast mit
deiner lincken hant in der maus seins rechten
arm~s |vnd mit der rechten hant in fas
auswendig seins lincken arm~s |und mit der
lincken hant die du in der maus hast druck
frisch zw° ruck |vnd mit der rechten hant
begreif ÿin sein k |lincke hant foren |vnd zeuch
fast zw° dir |vnd wenn du einen |also gefast
hast so treib die ringen die hernach geschriben
sten |welches dich am pesten dunckt ~
|Das erst |wenn du In also gefast hast mit der
lincken hant in der maus seins rechten arm~s
|vnd mit der rechten hant vorñ peÿ seiner
lincken |So var mit deiner lincken hant aus
seine~ rechten arm~ vñ begreif ÿm vnder seinen
rechten elpogen |vnd zeuch den zů dir |vnd mit
der rechten do du sein lincke hant Inn hast stos
im den arm~ von dir so verrencksut im den arm
~
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Ein anders
|Item |wenn du In gefast hast als vor so heb ÿm
auf den lincken arm~ mit deiner rechten hant
|vnd var Im mit dem haubt durch den arm |vnd
zeuch den vber deinen hals |vnd mit der
lincken begreif ÿm sein lincks pain in der
knÿepüg |vnd wurf in also vber deinen ruck ~

414

Aber ein ringen aus dem erstñ fassen
|Item heb ÿm auf den lincken arm~ mit der
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Toto je poučka
Když chceš se soupeřem zápasit z paží, mysli
vždy na to, abys ho pevně chytil svou levou
rukou za brňavku jeho pravé paže, a pravou
rukou mu uchop zvnějšku levou paži a levou
rukou, kterou máš na brňavce, tlač čile vzad a
pravou rukou uchop předloktí jeho levé ruky
a táhni pevně k sobě. A když jsi ho takto
chytil, proveď zde popsané zápasení, které
považuješ za nejlepší.
Nejprve, když jsi mu takto chytil levou rukou
brňavku jeho pravé paže a pravou rukou
vpředu za jeho levou, tak jdi svou levou
rukou z jeho pravé paže a uchop ho pod
pravým loktem a táhni ho k sobě a pravou,
kterou máš na jeho levé ruce, ho odstrč od
sebe. Tak mu vykloubíš paži.

Další
Když jsi ho chytil jako dřív, svou pravou
rukou mu zvedni levou paži a projdi mu
hlavou skrz paži a táhni přes svůj krk a levou
uchop jeho levou nohu v podkolení a takto ho
poval přes svá záda.
Opět zápas z prvního úchopu
Pravou rukou mu zvedni levou paži a levou
120

uchop zdola jeho loket a táhni ho k sobě a
pravou mu udeř paži vrchem od sebe a svou
levou nohou skoč za jeho pravou a poval ho
přes svou levou nohu.

rechten hant vnd greif Im mit der lincken
vnden an seinen elpogen |vnd zeuch do mit zů
dir |vnd mit dem rechten stos Im den arm~
oben von dir |vnd spring mit deine~ lincken
fuess hinder seinen rechten |vnd würf In aus
dem fuess über dein lincks pain ~
Aber ein ringen aus dem ersten vassen
|Item halt in fest mit der lincken hant sein
rechte |vnd greif mit der lincken hant deiner
rechten zů hilf |vnd halt sein arm~ fest mit
paiden henden |vnd wendt dich durch sein arm~
auf sein rechte seitten so gewingstu Im den
ruck an |oder wendt dich durch auf dein lincke
seitten ~
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Ein anders
|Item hald im sein lincke hant fest mit paiden
henden |vnd wendt dich durch sein arm~ auf
sein lincke seitten |vnd zeuch Im den lincken
arm~ vber dein rechte achsel |vnd prich
undersich ~

417

Also prich das durch wenden
|Item wer dir durch get do ge mit durch |vnd
fall in ein ringen In welches du wils ~
|Merck das stuck pricht alle ringen die von
ersten an geschriben sten
|Item |wenn dir einer hat gefast dein lincke
hant mit seiner rechten |vnd wil mit seiner
lincken vnden durch greiffen an deinen
elpogen |vnd wil dir den vor rencken |oder wil
seiner rechten hant zů hilff chumen |vnd sich
durch den arm~ wenden |So merck die weil er
mit der lincken der rechten zů hilff greifft |oder
do mit nach dem elpogen greift in dem selben
so var Im mit deine~ rechten arm~ über sein
lincken in sein rechte seitten |vnd fas in in der
wüst |vnd spring mit dem rechten fuess hinder
sein lincken |vnd würff In aus dem fuess vber
dein rechtz pain ~
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Aber ein ringen
|Item greift dich ainer an oben in die arm~ mit
sterck |vnd helt dich vest |vnd wil dich dringen
|So far mit deinem rechten arm~ aussen vber
sein lincken vorñ peÿ seiner hant |vnd begreif
mit deiner lincken hant dein rechte |vnd druck
mit paiden henden sein hant fast an dein prust
|Merck hat er dy hant zů an deiner prust so
spring mit dem rechten fuess hinder sein
lincken |vnd greif im mit deiner lincken hant in
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Opět zápas z prvního úchopu
Levou rukou drž pevně jeho pravou a levou
rukou uchop svou pravou na pomoc a oběma
rukama drž pevně jeho paži a protoč se skrz
jeho paži na jeho pravou stranu. Tak se mu
dostaneš za záda. Nebo se protoč na svou
levou stranu.
Další
Drž mu levou ruku pevně oběma rukama a
protoč se skrz jeho paži na jeho levou stranu a
táhni mu levou paži přes své pravé rameno a
lámej vzhůru.
Protočení prolamuj takto
Kdo ti prochází skrz, tomu projdi skrz a
napadni ho zápasem, kterým chceš.
Věz, že kus prolamuje všechny zápasy, které
jsou popsány nejdříve.
Když ti uchopil levou ruku svou pravou a
chce ti svou levou prostrčit spodem na tvůj
loket a chce ti ho vykloubit nebo chce přijít
své pravé ruce na pomoc a protáčí se skrz
paži, tak věz, že zatímco levou přichází pravé
na pomoc nebo jí chytá loket té stejné, jdi mu
svou pravou paží přes jeho levou na jeho
pravou stranu a uchop ho za prsa a pravou
nohou skoč za jeho levou a poval ho přes
svou pravou nohu.

Opět zápas
Chápe tě shora silou za paže a pevně tě drží a
chce na tebe naléhat, tak jdi pravou paží vně
přes jeho levé předloktí za jeho ruku a levou
rukou uchop jeho pravou a tiskni jeho ruku
oběma rukama pevně na svou hruď.
Věz, že má-li ruku na tvé hrudi, skoč pravou
nohou za jeho levou a svou levou rukou ho
uchop v podkolení jeho levé nohy a zvedni a
pravou rukou ho odstrč vrchem od sebe. Tak
121

die knÿepüg seines lincken fuess |vnd heb do
mit auf |vnd mit der rechten hant stos in oben
von dir so felt er ~

upadne.

Ein anders
|Merck |wenn du Im mit deinen paiden henden
sein hant vorñ an dein prust druckst |helt er
denn die hant offen |vnd reckt die finger So
begreif In peÿ den fingerñ mit deiner lincken
hant |vnd heb vbersich auf dein lincke seitten
|vnd mit der rechten hant nÿm Im das gewicht
peÿ dem elpogen ~

420

Aber ein ringen
|Wenn du mit eine~ ringen wild helt er dich
denn los in den armen |So greiff mit deiner
lincken hant oben vber sein rechte |vnd begreif
sein lincke hant peÿ den fingerñ |oder sunst
|vnd heb auf dein lincken |vnd mit der rechten
nÿm ÿm das gewicht peÿ seine~ elpogen ~

421

Also prich das
|Wer dir das tůt vnd dir mit der lincken hant
nach den fingerñ greift |vnd wil dir mit der
rechten das gewicht neme~ dem far mit deiner
rechten hant vnder seinem lincken arm~ vmb
den leip |vnd spring mit dem rechten fuess für
sein pede fuess |vnd würf In also vber dein
rechte hüf ~

422

Oder prich es also
|Wenn er dir mit der lincken hant dein lincke
begriffen hat |vnd wil dir mit der rechten das
gewicht nemen |So senck dich nÿder |vnd var
Im mit dem lincken elpogen in die wüst |vnd
spring mit dem lincken fuess hinder sein
rechten |vnd begreif ÿm sein rechten fues mit
der rechten hant in der knÿepüg |vnd zeuch do
mit zů dir |vnd mit der lincken stos in oben von
dir so felt er ~

423

Ein anders
|Merck |wenn dir einer begreift dein lincke
hant mit seiner lincken |vnd nÿmpt dir mit der
rechten das gewicht |Stößt er dir denn den
lincken elpogen hoch auf |So wendt dich mit
dein haubt do durch |vnd var Im mit dem
rechten arm in sein lincke wüst |vnd spring mit
dem rechten fuess hinder sein rechten vnd
würf in vber die recht hüf |Oder begreif in mit
der rechten hant ein pain in dem durchwenden
vnd ruck in nach dir ~
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Další
Věz, že když mu tiskneš oběma svýma
rukama jeho ruku na svou hruď, drží-li pak
ruku otevřenou a natahuje prsty, uchop ho
svou levou rukou za prsty a zvedni vzhůru na
svou levou stranu a pravou rukou ho za loket
vyveď z rovnováhy.
Opět zápas
Když chceš se soupeřem zápasit, drží-li tě pak
volně za paže, svou levou rukou hmátni
vrchem přes jeho pravou a uchop jeho levou
ruku za prsty nebo jinak a zvedni na svou
levou a pravou ho za loket vyveď z
rovnováhy.
Prolamuj takto
Kdo ti to dělá a uchopí tě levou rukou za
prsty a chce tě pravou vyvést z rovnováhy,
tomu jdi svou pravou rukou pod jeho levou
paží okolo těla a pravou nohou skoč před obě
jeho nohy a takto ho poval přes svůj pravý
bok.

Nebo prolamuj takto
Když ti levou rukou uchopil tvou pravou a
pravou tě chce vyvést z rovnováhy, klesni
dolů a jdi mu levým loktem na prsa a levou
nohou skoč za jeho pravou a pravou rukou
mu uchop pravou nohu v podkolení a táhni k
sobě a levou ho odstrč vrchem od sebe. Tak
upadne.

Další
Věz, že když ti uchopil tvou levou ruku svou
levou a pravou tě vyvádí z rovnováhy,
odstrčí-li levý loket nahoru, protoč se svou
hlavou skrz a jdi mu pravou paží na jeho levý
prs a pravou nohou skoč za jeho pravou a
poval ho přes pravý bok. Nebo mu při
protočení uchop pravou rukou jednu nohu a
trhni jí k sobě.
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Aber ein ringen
|Item wenn dich einer gefast hat peÿ den armen
vnd du In wider |helt er dich denn los |So slach
ÿm sein lincken arm~ aus mit deiner rechten
hant von oben nÿder |vnd begreif im do mit
sein lincks pain in der knÿepüg |vnd zeuch zů
dir |vnd mit der lincken hant stos In vorñ an
die prust an seiner lincken seitten so mües er
vallen ~

425

Also prich das
|Merck wenn dir einer greift mit der lincken
hant vorñ an dein prust so begreif ÿm sein
lincke hant mit deiner lincken |vnd nÿm Im das
gewicht peÿ dem elpogen mit der rechten
|Oder stos Im mit deiner rechten hant seinen
lincken elpogen slecht vber sich aus |vnd
wendt In also von dir ~

426

Aber ein ringen
|Wenn du dich mit eine~ gefaßt hast peÿ den
armen helt er dich denn los |So slach sein
rechte hant aus mit deiner lincken von oben
nÿder |vnd var Im do mit vnden durch sein
rechtn arm~ |vnd begreif In hinden |vnd halt In
fest vñ zeuch zů dir |vnd mit der rechten hant
begreif in auswendig in sein rechte knÿepüg so
würfstu In auf sie linck seittñ das get zů paiden
seitten ~

427

Das ist ein leip ringen
|Wenn du dich mit eine~ gefaßt hast das dw die
ein hant vnder seine~ arm~ hast |vnd die ander
oben vnd er dich auch also |Ist er denn starck
|vnd druckt dich zů ÿm so setz ÿm den elpogen
an der hant die du oben hast an die kel vnd
druck in do mit vast so mues er dich lassen ~

428

Ein ander pruch
|Merck wenn dich einer hat gefast vnder den
arm~ vnd druckt dich fast zů Im so prich dich
also von ÿm |greif ÿm mit paiden daumen in
die augen |oder vnder sein kinpacken oder in
sein kel so mues er sich lassen ~

429

Aber ein leip ringen
|Hastu dich mit einem gefast das du ein hant
vnden hast |vnd die ander oben |vnd er dich
auch also |So far Im mit dem arm~ den du oben
hast vnder seine~ kinpacken an den hals vnd
stos in fast von dir |vnd mit der hant die du
vnden hast begreif ÿm ein pain in der knÿepüg
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Opět zápas
Když tě chytil za paže a ty mu čelíš, drží-li tě
pak volně, odraz mu levou paži svou pravou
rukou shora dolů a tím mu uchop jeho levou
nohu v podkolení a táhni k sobě a levou
rukou ho udeř zepředu do hrudi na jeho levou
stranu. Tak musí upadnout.

Prolamuj takto
Věz, že když tě uchopil zepředu levou rukou
na hrudi, uchop mu jeho levou ruku svou
levou a pravou ho vyveď za loket z
rovnováhy. Nebo mu svou pravou rukou
odraz jeho levý loket vzhůru a takto se od něj
otoč.
Opět zápas
Když ses se soupeřem chytil za paže, drží-li tě
pak volně, odraz jeho pravou ruku svou levou
zdola nahoru a tím mu projdi spodem skrz
jeho pravou paži a uchop ho zezadu a pevně
ho drž a táhni k sobě a pravou rukou ho
uchop zvnějšku v jeho pravém podkolení.
Tak ho povalíš na levou stranu. Jde to na obě
strany.
Toto je zápas na tělo
Když ses se soupeřem chytil tak, že máš
jednu ruku pod jeho paží a druhou nahoře a
on tě také tak, je-li pak tvrdý a tiskne tě k
sobě, postav mu loket na ruce, kterou máš
nahoře, na krk a pevně jím tlač. Tak tě musí
pustit.
Další prolomení
Věz, že když tě uchopil pod pažemi a tlačí tě
pevně k sobě, prolom se od něj takto: Hmátni
mu oběma palci do očí nebo pod dolní čelist
nebo na hrdlo. Tak tě musí pustit.
Opět zápas na tělo
Chytil-li ses se soupeřem tak, že máš ruce
dole, a on tě také tak, jdi mu paží, kterou máš
nahoře, pod jeho dolní čelist na krk a odstrč
ho pevně od sebe a rukou, kterou máš dole,
mu uchop jednu nohu v podkolení a táhni ji k
sobě. Tak bude povalen.
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|vnd zeuch do mit zů dir so wirt er geworfen ~
|Item ob dir einer das stuck prechen wil vnd

Pokud ti chce kus prolomit a chce tě vyvést z
rovnováhy za loket, loktem klesni a tlač mu
ho na stranu a druhou rukou mu uchop nohu v
podkolení a poval ho.

wil dir das gewicht nemen peÿ dem elpogen so
senck den selben elpogen |vnd druck ÿm den in
die seitten |vnd mit der andern hant begreif ÿm
ein pain in der knÿepüg vnd würf ÿn ~
Aber ein leip ringen
|Hastu dich mit einem gefaßt als vor
geschriben stet helt er dich denn los so wechsel die hant die dw vnden hast im auf die ander
seitten auswendig in sein knÿepüg |vnd heb do
mit auf vnd mit der hant die du oben hast far
Im für den hals vnd stos in do mit oben von dir
so felt er ~

431

Aber ein leip ringen
|Hastu dich mit einem gefast das du die ein
hant vnden hast vnd die ander oben vnd er
dich auch also |so var ÿm mit dem arm~ den du
vnden hast von vnden auf auswendig oben
vber den arm~ den er oben hat |vnd chum~ mit
der andern hant deiner oberñ hant zů hilf |vnd
wendt dich von ÿm so felt er vnd das ist gut ~

432

Ein pruch wider das schrencken
|Merck wenn dich einer gefast hat in den
armen |vnd du in wider |hastu denn den lincken
fues vor gesetzt |vnd ist er denn also gescheid
|vnd schreitt dir mit seinem rechten fuess
auswendig hinder den lincken |vnd wil dich
peÿ den armen dar über rucken so zuck den
lincken fues frisch hinder dich auf zů ruck |vnd
fass Im do mit sein rechten fues |vnd stos in
oben für die prust so felt er ~

433

Aber ein ringen
|Ob dich einer ferner hinden begreift vber dein
achselñ so var vber mit deinem arm~ in die püg
seins elpogens an der seitten do der fues vor
stet |vnd mit der anderñ hant hilf zů dir
drucken auf die seitten außwendig geriden |vnd
hald Im den arm~ mit der ain hant |vnd mit der
anderñ greif im in die drossel |vnd mit dem
fuess in die knÿepüg seins aufgesetztñ fuess zů
dir gespart mit der fersen ~

434

Aber ein ringen
|Schlach aus mit deiner rechten hannt sein
lincke |vnd begreif Im die finger seiner rechten
hant |vnd mit der lincken sein rechten arm~
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Opět zápas na tělo
Chytil-li ses se soupeřem tak, jak je popsáno
výše, drží-li tě pak volně, změň ruku, kterou
máš dole, na druhou stranu vně do jeho
podkolení a zvedni ho a rukou, kterou máš
nahoře, mu jdi před krk a odstrč ho vrchem
od sebe. Tak upadne.
Opět zápas na tělo
Chytil-li ses se soupeřem tak, že máš jednu
ruku dole a druhou nahoře, a on tě také tak,
jdi mu paží, kterou máš dole, zdola nahoru
zvnějšku vrchem přes paži, kterou má nahoře,
a druhou rukou přijď své horní ruce na pomoc
a otoč se od něj. Tak upadne a je to dobré.
Prolomení křížení43
Věz, že když tě chytil za paže a ty mu čelíš,
máš-li pak předsunutou levou nohu a je-li pak
soupeř důvtipný a vykročí ti svou pravou
nohou za tvou levou a chce tě strhnout za
paže, trhni levou nohou čile vzad a tím mu
chyť jeho pravou nohu a shora ho udeř do
hrudi. Tak upadne.
křižením je míněno tlačení soupeře rukou proti své
předsunuté noze s úmyslem ho přes nohu povalit
43
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Opět zápas
Pokud tě dříve uchopí zezadu přes tvá
ramena, jdi svou paží přes na ohyb jeho lokte
na tu stranu, kde má předsunutou nohu, a
druhou rukou pomáhej tisknout k sobě na
stranu přímo zvnějšku a drž mu paži jednou
rukou a druhou ho uchop za hltan a patou
hákuj v podkolení jeho předsunuté nohy k
sobě.
Opět zápas
Pravou rukou udeř jeho levou a uchop mu
prsty jeho pravé ruky a levou udeř jeho dříve
chycenou pravou paži vzhůru a poval naznak
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über sich geslagen voren gefast |vnd zů ruck
geworfen vber dein lincks pain ~

přes svou levou nohu.

Aber ein ringen
|Schlach aus mit deiner rechten hant sein
lincke |vnd var im mit der rechten zwischen
die pein vorñ durch |vnd vass in hinden peÿ
der joppen oder auf den arm~ |vnd heb in also
auf vnd stos in oben mit der lincken hant von
dir so felt er hinder sich auf den kopf ~

436

Also prich das
|Wenn dir einer mit seiner rechten hant
zwischen deinen peinen peÿ der Joppen durch
fert |vnd fast dich hinden peÿ der Joppen so
puck dich mit dem haubt gegen ÿm |vnd far
von aussen vnden durch sein rechten arm~ mit
deinen paiden armen |vnd heb do mit vbersich
so mag er dich nicht gewerfen ~

437

Aber ein ringen
|Ob dir einer mit paiden henden g begriffen
peÿ deiner lincken hant vnd wolt dich rucken
auf sein rechte seitten so las dein rechte hant
von oben durch vber sein lincken arm~ |vnd far
do mit |vnd fass in in seiner rechten seitten mit
der rechten hant |vnd mit der lincken fal ÿm in
ein knÿepüg ~

438

Aber ein ringen
|Fast dich einer vorñ peÿ der prust mit paiden
henden |so far oben vber mit der rechten hant
vber sein lincke |vnd twing Im die |vnd mit der
lincken hant an sein rechten elpogen |vnd
schre~ck mit dem lincken fuess ~

439

Ein pruch wider schrancken
|Wenn dir einer schrencken wil mit der rechten
hant dem schrenck mit der linckñ

440

Aber ein ringen
|Slach aus mit paiden henden |vnd fall ÿm mit
paiden henden in sein paide knÿepüg |vnd
zeuch zů dir |vnd stos in mit dem haubt oben
für die prust so feltt er ~

441

Also prich das
|Fass in oben peÿ dem hals vnder dem vchsen
|vnd leg dich vast oben auf in |vnd trit wol zů
ruck mit den fuessen dar vmb das er dir kainen
begreiff so druckstu in zů der erden ~
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Opět zápas
Pravou rukou udeř jeho levou a pravou mu
projdi kupředu mezi nohama a chyť ho
zezadu za kabátec nebo na paži a takto ho
zvedni a vrchem odstrč levou rukou od sebe.
Tak upadne naznak na hlavu.

Prolamuj takto
Když ti prochází svou pravou rukou mezi
tvýma nohama a chytá tě zezadu za kabátec,
nakloň se hlavou proti němu a oběmi svými
pažemi projdi zvnějšku skrz jeho pravou paži
a zvedni jimi vzhůru. Tak tě nemůže povalit.

Opět zápas
Pokud tě uchopí oběma rukama za tvou levou
ruku a chce tě strhnout na svou pravou stranu,
projdi svou pravou rukou shora přes jeho
levou paži a jdi s ní a chyť ho pravou rukou
na jeho pravé straně a levou mu padni do
podkolení.
Opět zápas
Chytne-li tě zepředu za hruď oběma rukama,
jdi pravou rukou vrchem přes jeho levou a
sevři mu ji a levou rukou na jeho pravý loket
a křižuj levou nohou.
Prolomení křížení
Když tě chce křižovat pravou rukou, křižuj
levou.
Opět zápas
Odstrč oběma rukama a oběma rukama mu
padni do obou jeho podkolení a zatáhni k
sobě a hlavou ho udeř vrchem do hrudi. Tak
upadne.
Prolamuj takto
Chyť ho vrchem za krk pod podpaží a shora
se na něj pevně polož a nohama vykroč dobře
vzad proto, aby tě neuchopil. Tak jej tlačíš k
zemi.
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Aber ein ringen
|Ob er den rechten fues vor setzt so zeuch in
mit der lincken hant peÿ seiner rechten |vnd
slach in mit dem lincken fuess nÿden an den
enckel seins rechten fuess |vnd ruck in also
nÿder |Oder fall im mit der rechtñ hant mit aus
slachen des fuess in die kel |vnd druck in über
ruck ~

443

Aber ein ringen
|Helt dich einer los pey den armen |so greif mit
deiner lincken hant nach seiner rechten |vnd
begreif ÿn pey den fingerñ |vnd hald in fest
|vnd slach auf mit deiner rechten |vnd far im
durch vnder seine~ rechtñ arm~ vnd fach in In
der wüst |vnd mit der lincken in einer knÿepüg
~

444

Aber ein ringen
|Fast dich einer hinden peÿ der gurtel so senck
dich nÿder |vnd wenn er dich erhebt so drä
dich vmb vnder Im |vnd würf in vber schranck

445

Aber ein ringen
|Gee mit der rechten hant durch |vnd fach in
oberhalb der hüff in der waich |vnd far mit der
lincken hant |oben über sein rechte achsel |vnd
fach dein rechte hant Im gelenck |vnd halt die
fest |vnd heb in auf |vnd mit deine~ rechten
knÿe erheb ÿm sein lincks knÿe |vnd würf in
für dich ~

446

Aber ein ringen
|Begreiff ÿm sein rechte hant mit paidñ henden
|vnd ruck in auf dein rechte seittñ |vnd schreit
mit deine~ rechten fuess hinder seinen rechten
|vnd far im mit dem rechtñ arm~ in sein lincke
seitten |vnd würf In vber dein rechte hüf

447

Aber ein ringen
|Wenn dir einer mit seinen paiden armen fert
vnder dein paide arm~ |So far von oben nÿder
mit deinen armen aussen vnder sein elpogen
|vnd schleus dein arm~ zů samen vnder seinen
elpogen |vnd heb mit sterck übersich |vnd prich
im die arm~ |Auch magstu im fallen in die kel
wenn er die arm~ vnden hat |vnd zů ruck
druckñ

448

Aber ein ringen
|Wenn du vnden pist mit den armen |So magstu
in oben fassen peÿ der kel |oder peÿ den
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Opět zápas
Pokud představí pravou nohu, zatáhni mu
levou rukou za jeho pravou a levou nohou mu
kopni dolů na kotník jeho pravé nohy a takto
ho strhni dolů. Nebo mu padni pravou rukou s
kopem nohou na hrdlo a tlač ho přes záda.

Opět zápas
Drží-li tě volně za paže, hmátni svou levou
rukou po jeho pravé a uchop ho za prsty a
pevně ho drž a svou pravou udeř a projdi mu
skrz pod jeho pravou paži a chyť ho za prsa a
levou v podkolení.

Opět zápas
Chytne-li tě zezadu za opasek, klesni dolů a
když tě zvedá, otoč se pod něj a poval ho přes
křížení.
Opět zápas
Projdi pravou rukou skrz a chyť ho nad
kyčlem za měkký bok a levou rukou jdi
vrchem přes jeho levé rameno a svou pravou
ruku chyť v kloubu a pevně drž a zvedni a
svým pravým kolenem mu zvedni jeho levé
koleno a poval ho před sebe.
Opět zápas
Uchop mu jeho pravou ruku oběma rukama a
trhni jím na svou pravou stranu a vykroč svou
pravou nohou za jeho pravou a jdi mu pravou
paží na jeho levou stranu a poval ho přes svůj
pravý bok.
Opět zápas
Když ti jde svými oběmi pažemi pod obě tvé
paže, jdi svými pažemi shora dolů vně pod
jeho loket a svými pažemi vyraž společně pod
jeho loket a zvedni silou vzhůru a lámej mu
paži. Také mu můžeš padnout na hrdlo, když
má paže dole, a tlačit vzad.

Opět zápas
Když jsi pažemi dole, můžeš ho vrchem
uchopit za hrdlo nebo za spodní čelist a lámej
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kinpacken |vnd ÿm den hals wol über den ruck
prechen |oder du muest wol mit deinen armen
durch sein arm~ farñ ~

mu krk dobře přes záda nebo musíš projít
dobře svými pažemi skrz jeho paže.

Aber ein ringen
|Pistu mit dem lincken arm~ vnden so fal ÿm
mit dem rechten in die kel |vnd schreit mit dem
lincken fuess hinder sein rechten vñ druck in
peÿ dem hals dar über ~
|Item würf in aus dem fuess zů paiden seittñ

450

Aber ein ringen
|Wenn du eine~ mit paiden armen durch sein
arm~ gefarñ pist |vn ist er also gering das du in
wol erhebñ magst su fass in in der mitt |vnd
schleus dein hend fast zu same~ vñ heb in auf
dein lincke seittñ |vnd drä dich mit ÿm vmb
|vnd wen du dich mit im eins vmb gedrät hast
so stos in nÿder auf die knÿe |vnd prich ÿm den
ruck zu dir ~

451

Also prich das
|Wenn dich einer zů im druckt so setz ÿm den
elpogen an die kel |oder an die prust |vnd druck
in von dir zabe |vnd das dein lincker fues zů
ruck stee ~

452

Aber ein ringen
|Item wenn dir einer mit seine~ haubt durch den
arm~ farñ wil |vnd wil dich vber sein ruck
werffen fach in mit dem selbigen arm~ peÿ
dem hals |vnd druck in fast zw° dir |und leg
dich mit der prust oben auf in |vnd swär dich
nÿder ~

453

Aber ein ringen
|Item ob dich einer hinden begreift |wenn du
Im hast den ruck zů gewant vnd het dich gefast
in sein arm~ vnd oben vber sein arm~ so puck
dich behendiglich fur dich |vnd würf in über
das haubt |Oder fach in nyden mit einer hant
peÿ eine~ pain ~

454

Aber ein ringen
|Item hat er dich aber hinden gefast |vnd hat
seinen arm~ vndter deinen arm |vnd hat er die
hendt offen |So begreif in peÿ einem finger so
mues er dich lassen gen ~
|Item ob dich einer wen peÿ dem goller fast
mit einer hant vnd helt dich fest so wendt dich
vnden durch sein arm~ mit dem haupt so lest er
dich |Oder magstu Im den den daume~
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Opět zápas
Jsi-li levou paží dole, padni mu pravou na
hrdlo a levou nohou vykroč za jeho pravou a
tlač ho přes ní za krk.
Povaluj ho na obě strany.
Opět zápas
Když jsi mu prošel oběma rukama skrz jeho
paže a zápasíš-li s ním tak, že ho můžeš
zvednout, uchop ho v polovině a pevně trhni
svýma rukama spolu a zvedni ho na svou
levou stranu a otoč se s ním. A když se s ním
otočíš, sraž ho na kolena a lámej mu záda k
sobě.

Prolamuj takto
Když tě tiskne k sobě, nastav mu loket na
hrdlo nebo na hruď a tlač ho od sebe a svou
levou nohou postav vzad.
Opět zápas
Když ti chce projít svou hlavou skrz paži a
chce tě přehodit přes svá záda, chyť ho toutéž
paží za krk a tiskni ho pevně k sobě a polož
se na něj shora hrudí a tlač se dolů.

Opět zápas
Pokud tě chápe zezadu, když jsi se mu dostal
za záda, a snaží se tě chytit do své paže a
shora dolů přes svou paži, hbitě se nakloň
před něj a poval ho přes hlavu nebo ho dole
chyť rukou za jednu nohu.
Opět zápas
Uchopil-li tě opět zezadu a má své paže pod
tvými pažemi a má-li ruce otevřené, uchop ho
za jeden prst. Tak musí tě musí nechat jít.
Pokud tě chytí jednou rukou za límec a drží tě
pevně, otoč se hlavou spodem skrz jeho paži.
Tak tě pustí. Nebo můžeš-li ho uchopit za
palec, je to taky dobré.
Chytne-li tě zezadu za límec, otoč se proti
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begreiffen das ist auch gůt ~
|Item fast dich einer hinden peÿ dem goller so
went dich gegen im mit dem haupt vnden
durch sein arm~ so wirstu ledig ~
|Item ob dich einer fast mit paiden henden für
der prust so stos Im den rechtñ elpogen auf
vnd drä dich vmb durch vnd vach In in der
wüst ~
Aber ein ringen
|Wenn du einen hast gefast mit deiner lincken
hant in der maus seins rechten arm~s |vnd
druckst in do mit zů ruck felt er dir denn vber
mit dem rechtn arm von aussen vber dein
lincke hant |vnd druckt dir dein hant fast an
sein prust |so far Im mit dem selben elpogen in
sein rechte seitten vnd senck dich nÿder vnd
spring mit dem lincken fuess hinder sein
rechten vnd greif im mit der rechten hant in
sein knypüg vnd wirf in für dir nÿder.

němu hlavou spodem skrz jeho paže. Tak se
uvolníš.
Pokud tě chytne pevně oběma rukama před
hrudí, vraž mu pravý loket nahoru a protoč se
skrz a chyť ho za prsa.

456
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Zde začíná komentář a vysvětlení umění
soubojového šermu, které zveršoval a
vytvořil Peter von Danzig z Ingolstadtu na
základě textu kodifikovaného Johannesem
Liechtenauerem
pomocí
tajných
a
zašifrovaných slov a učinil tak, aby těmto
slovům každý lépe porozuměl.

Hye hebt sich an die glos und die auslegung
der kunst des kampffechtens die do geticht
und gemacht hat Peter von Danckgs zů
Ingelstat |über den text den do hat gesatzt
|Johannes Liechtenawer mit verporgen |und
verdackten worten |und hat das getan das
die selbigen wort ÿeder man dester pas
versten sol ~
Das ist der text

Opět zápas
Když jsi ho chytil levou rukou za brňavku
jeho pravé paže a tlačíš mu ji dozadu, padneli ti pak pravou paží zvnějšku přes tvou levou
ruku a tiskne ti tvou ruku na svou hruď, jdi
mu týmž loktem na jeho pravou stranu a
klesni dolů a levou nohou mu skoč za jeho
pravou a pravou rukou ho uchop v podkolení
a poval ho před sebe.
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Toto je text:

Wer absynet
fechtens zů fuess begÿnnet
der schick sein sper
zwaÿ sten Im an heben recht were

Kdo sestoupit hodlá,
pěší šerm zahajuje.
Své kopí postav
do dvou postojů, zbraň správně pozvedni.

|Glosa |merck das ist das du dich schicken solt

Komentář: Je to, že by ses měl rytířsky
postavit se stejnou zbraní, aby tvůj protivník
nezískal žádnou výhodu ani nenechal
přehlédnout.

ritterlich mit geleichter were das du deine veint
chain vortail geben noch ubersehen solt lassen
~
Das ist der text

458
108r

Toto je text:

Sper und ort
den vorstich stich an voricht

Kopí a hrot,
pak bez bázně bodni předbod.

|Glosa |merck das ist wenn du dich hast recht
gesetzt |oder geschickt mit deinem sper
zůzuschiessen |So scheus den vorschus an alle
sarg |Trifstu so volg pald dem schuss nach

Komentář: Je to, že když ses správně položil
nebo postavil se svým kopím k hodu, mršť
bez obav úvodní hod. Trefíš-li, hod ihned
následuj. Takto učiň také, pokud chceš bodat
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|Also tůe auch |ob du wilt stechen |und nicht
schiessen |Nů merck in trifstu nicht recht die
plöss mit dem schiessen |oder stechen so fall

a ne házet. Nyní věz, že když hodem či
bodem netrefíš správně odkrytí, nepadej mu
na kopí, aby ses nevydal z cesty a on tě
nepovalil, nýbrž uchop meč.

nicht in dem sper das du dich nicht gebst aus
der wag |und er dich nÿder werf sunder greif
zum swert ~
Das ist der text

459
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Spring wind setz recht an
wert er zuck das gesigt Im an
|Glosa merck das ist wiltu pleiben |und
arbaitten mit der langen were |oder mit dem
sper nach dem stich |und nicht wil vor
schiessen das sper |So pis rasch und spring |und
stich mit künsten |und als pald du hast an
gesetzt in sein gesicht oder under sein uchsen
|oder in sein hantschuech Inwendig oder wo du
ein plös hast gefunden so wind dein sper under
dein uchsen |und druck für sich ob du Im magst
die seitten an gewinnen sich magstu In stechen
durch sein fuess welicher das seÿ |oder durch
sein fus zuck dein sper nicht untz das er sich
ergeb |und sůch kain ander vortail du magst in
denn haben gar gewis an allen zweifel |wert er
aber dein an setzen deins ortz wo die ansatzung
seÿ als vorgeschriben ist |So zuck dein sper
|und setz ÿm wider an wo du magst an die |oder
an der plös mit kunst |und arbait mit dem ort
|oder such auf die ringen als hernach
geschriben stet |und wenn er sticht so spring
auf ein seitten aus dem sper ~
Das ist der text

460
108v
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Toto je text:
Skoč, naviň, správně nastav,
brání-li se, odtrhni mu na obličej.
Komentář: Věz, že když chceš zůstat a
pracovat s dlouhou zbraní nebo s kopím po
bodu a nechceš kopím házet, tak buď rychlý a
skoč a dovedně bodni a hned, když nastavíš
na jeho obličej nebo pod jeho podpaží nebo
zevnitř na jeho rukavici nebo které odkrytí
najdeš, naviň své kopí pod své podpaží a tlač
kupředu. Pokud se mu můžeš dostat na stranu,
můžeš mu probodnout nohu, která to je, nebo
trhni svým kopím skrz jeho nohu. Nesmýkej,
aby se vzdal, a nehledej žádnou jinou výhodu,
můžeš ho pak mít velmi rozhodně bez bázně.
Brání-li se opět nastavení tvého hrotu, jestliže
je nastavení, jak popsáno výše, odtrhni svým
kopím a nastav mu opět, kam můžeš, nebo
umně do odkrytí a pracuj mu hrotem nebo
vyhledej zápas, jak je zde popsáno, a když
bodne, uskoč z kopí na stranu.

Toto je text:

Wiltu vor stechen
mit zucken ler wer prechen

Chceš-li předbodávat,
odtrhnutím se nauč prolamovat zbraň.

|Glosa merck das ist |Ist das du stichst felst |und

Komentář: Věz, že pokud bod zkazíš a
netrefils ho, abys mu uškodil a mohl ti přinést
užitek, odtrhni své kopí a opět bodni a pokus
se svým zápasem dostat na jeho tělo, jak stojí
popsáno dále. Mělo by být známo, že
odtrhávání jde takto: Vezmi své kopí do obou
rukou na celou míru jako poloviční meč tak,
že palce stojí spolu, a když chceš odtrhnout,
táhni kopí pravou rukou vzad a své kopí
nechej jít v levé ruce. Máš-li pak spodem
bodnut dlouhý volný bod na ruce nebo někam
jinam, bodni mu s odtrhnutím vrchem do
hledí.
Můžeš z také odtrhávat spodem skrz na jeho

in nicht hast getroffen das Im schädlich seÿ
|und frum dir pringen mag |So zuck dein sper
|und stich wider |und wart In auf sein leip mit
deinen ringen als hernach stet geschriben |Es
ist zů wissen das |das zucken zů get also |Nÿm
dein sper in ped hend in aller mass als das halb
swert das die daumen zu samen sten |und wenn
du wild zucken so zeuch das sper mit der
rechten hant hindersich |und mit linden fulen
dein sper gen lest in der dencken hant |Hastu
denn unden gestochen einen langen freÿen
stich zů den henden oder anders wo es seÿ so
stich mit zucken Im zů dem fisir oben ~
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kopí nebo změnit a opět mu nastavit vždy do
odkrytí a nikam jinam.

Item du magst auch zucken unden durch an
sein sper |oder wechseln |und wider an setzen
ye zů der ploss |und wider an setzen nicht
anders ~
Das ist der text

461
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Merck wil er zyehen
von schaiden und wil er fliehen
So soltu Im nahen
zu weislich wartes fachen
|Glosa |merck das ist das wenn du Im zuckest
und Im sein kunst und stuck zů nicht machst
|und In nicht lest kumen zů schlegen oder zů
stichen |und Im sein were zů lanck |und zů
kurtz worden ist |und mit seinen henden dein
ort aus wil reissen von der seitten do du Im
hast angesetzt |oder chihen |oder wil zů dem
swert |oder degen greiffen das sein |und wild
fliechen oder tretten hinder sich |So soltu Im
nach volgen nach seinem verloren gewicht mit
deiner kurtzen |oder langen were was dich das
pest gedunckt |Also wiltu In fachen oder
werfen weislich |und pald so pleib peÿ der
kurtzen were |und nicht peÿ der langen so hastu
denn die vorgreiffen zů seinem leib das pricht
sein sterck ~
Das ist der text
Ob du wilt ringen
hinder pain recht lere springen
Rigel für schiessen
das vor pain kunstlich schliessen
von paiden henden
ob du mit kunst gerest wenden
|Glosa |merck das ist |und sind ringen die du
treiben |und suechen soldest Im kampf das erst
ist hinder pain zů springen |oder Im rasch

hinder sein ruck zů tretten mit deinem rechten
fuess hinder sein lincks pain |oder seiten so
dauch unden mit deinem rechten knÿe sein
linck knÿepug |und nahen |Im fast mit deinem
leib |und oben mit der rechten hant zeuch auch
zů ruck |Also das das knÿe unden |und die hant
oben mit ein ander gee mit dem zyehen |und
dauchen |
|Item du magst auch hinder ruck springen oder
tretten mit schnelligkait |und mit deinem knÿe
in sein ruck gesetzt |und druck von dir |und
oben peÿ seiner hauben gezogen zů dir hůtt

462
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Toto je text:
Věz, že chce-li vytáhnout
z pochvy a chce-li utéci,
měl by ses k němu přiblížit,
aby ses pokusil obezřetně uchopit.
Komentář: Věz, že když mu odtrháváš a kazíš
mu jeho umění a kus a nenecháváš ho přijít k
úderům či bodům a bude mu jeho zbraň příliš
dlouhá a příliš krátká a svýma rukama chce
tvůj hrot strhnout ze strany, na kterou jsi mu
nastavil, nebo chytit nebo chce uchopit svůj
meč či dýku a chce se stáhnout nebo vykročit
vzad, tak bys mu měl následovat jeho
ztracenou rovnováhu svou krátkou nebo
dlouhou zbraní, po svém nejlepším mínění.
Chceš-li ho takto chytit nebo obezřetně
povalit a hned, tak zůstaň u krátké zbraně a ne
u dlouhé. Tak jsi uchopil jeho tělo, abys
prolomil jeho sílu.

Toto je text:
Pokud chceš v souboji zápasit,
nauč se za nohu správně skákat,
blokování vystřelit,
přední nohu dovedně zavřít.
Od obou rukou,
chceš-li s uměním radostně zakončit.
Komentář: Věz, že jsou zápasy, které bys měl
provádět a vyhledávat v souboji. První je
skákání za nohu neboli rychlé zakročení tvou
pravou nohou za jeho záda, za jeho levou
nohu nebo stranu. Tak tlač svým pravým
kolenem jeho pravé podkolení dolů a přibliž
se svým tělem až téměř na něj a také vrchem
táhni pravou rukou vzad, takže za koleno
spodem a za ruku vrchem jdi se soupeřem
táhnutím a tlačením dolů.
Také můžeš rychle skočit nebo zakročit za
záda a své koleno postavit na jeho záda a
tlačit od sebe a vrchem táhnout jeho hlavu k
sobě. Hlídej si však, aby neuchopil tvé koleno
nebo nohu a neotočil se, což je nejlepším
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dich aber das er dein knÿe |oder pein nicht
begreiff |und sich umb drät |Dar umb ist es
pesser vermiten wenn es hat vil pruch ~
|Item das ander ringen |Ist der rigel für
schiessen fur einen oder paide pain |und von
paiden seitten ist es albeg gůt |und gewis |also
siech welches pain er vor gesetzt hat das selb
setz |Im auch für fur einen rigel |Ist das er setzt
für das recht pain so nah im nach |und setz dein
rechte schieb wol stee an seiner rechten
scheiben ~
|Doch vor allen sachen so müstu vor begreiffen
sein rechte hant in der wag Im gelenck mit
deiner lincken |und dein rechte hat auswendig
in der püg zů dir mit deiner rechten hant |oder
mit deinen rechten arm~ von unden auf dein
hant seÿ |und dein armen oben seÿ so zeuch
oben den armen zů dir |und dauch mit deinem
rigel unden von dir |und würf In auf dein rechte
seitten auf das maul |oder armen prich
|Item das dritt ringen ist das vor pain
kunstigklich schliessen |Also merck auf sein
pain das dir am nagstenn ist |wenn du in der
arbait in wild werfen |und mit vortail dar zů
kumen magst |So far mit deinen paiden offen
painen umb sein pain das da vor stet umb sein
knÿscheib mit deinen paiden scheÿben |und
druck dein paidew knÿe zů samen fast |Also
das sein scheÿb seins pains nicht von dir
chöme und stos in oben peÿ seiner hauben |So
ruck mit einer |oder mit paiden henden pricht
er mit hinder rucken |oder zucken |und trit
hindersich folg ÿm nach und gewin Im an die
ander seitt ~
Das ist der text

prostředkem, když se to má prolomit.
Druhý zápas je vystřelování blokování před
jednu nebo obě nohy a z obou stran je to vždy
dobré a jisté. Takže se dívej, kterou nohu má
předsunutou, také stejnou mu před ní představ
blokování. Představí-li pravou nohu, přibliž se
k němu a postav mu dobře svůj pravý kotouč
na jeho pravý kotouč.
Především však musíš předchytit jeho pravou
ruku v pohybu svou levou za kloub a svou
pravou měj zvnějšku v ohybu k sobě svou
pravou rukou nebo buď svou pravou paží
zdola na své ruce a svými pažemi buď nahoře.
Tak táhni paže vrchem k sobě a svým
blokováním tlač spodem od sebe a poval ho
na svou pravou stranu na hubu nebo mu lámej
paži.
Třetí zápas je dovedné zavírání přední nohy.
Takto sleduj jeho nohu, která je ti nejblíže.
Když ho chceš při práci povalit a můžeš to
provést s výhodou, jdi svou nohou, kterou
máš vpředu, okolo jeho kolenního kotouče
oběmi svými kolenními kotouči a tlač obě svá
kolena pevně k sobě, takže kotouč jeho nohy
od tebe neodejde, a vrchem ho odstrč za jeho
hlavu. Tak trhni jednou nebo oběma rukama.
Prolomí-li trhnutím vzad nebo vyškubnutím a
vykročí vzad, následuj ho a dostaň se mu na
druhou stranu.

463
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111r

Toto je text:

Ob sich vor ruckt
das swert gegen sper wirt gezuckt
der stich In war nym
spring vach ringes eil zu Im
linck lanck von hant slach
spring weislich und denn vach
und druck Ob er wil zuchen
von schaiden vach und druck
In das er die plöss
mit swertes ort verdröss

Pokud to pokračuje,
že bude tasen meč proti kopí,
když bod zmerčíš,
skoč, chyť, zápasením k němu spěchej.
Vlevo dlouze od ruky udeř,
obezřetně skoč a pak chyť.
Pokud chce tasit
z pochvy, chyť a tlač,
aby zalitoval
odkrytí hrotem meče.

|Glosa merck das ist hastu ein swert |und er ein
sper |und er auf dich sticht mit dem sper |und
dich uber lengen wil |und sticht einen langen
freÿen stich zů deinem leib |So nÿm war wenn

Komentář: Věz, že máš-li meč a on kopí a
kopím na tebe bodá a chce být delší než ty a
provést dlouhý volný bod na tvé tělo, sleduj,
když bodne, skoč obezřetně a rychle z bodu
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kopím a uchop ho a poval výše popsaným
zápasem dříve, než opět bodne. Nemáš-li však
ve svých rukách žádnou zbraň, odraz volnou
rukou, jak je posáno u šermu na koni. Máš-li
však meč, udeř z levé strany na jeho kopí a
jeho kopí hned zasáhneš a neodtrhávej nebo
odtrhávat můžeš. Takto když bodá a dobře
trefíš, když jsi k němu dobře skočil nebo
vykročil, s rozmyslem ho chyť nebo uchop a
poval. Chce-li ovšem tasit meč či dýku a
hodlá pustit kopí, pověs se na dýku nebo tesák
nebo meč dříve, než vytasí, a nenechej ho to
provést, nýbrž mu uchop předloktí jeho ruky
nebo tělo a tlač dovedně dolů, jak je popsáno
výše v zápase, a přicházíš k němu blíž. Tak ti
nemůže způsobit žádnou škodu tasením svého
meče ani nastavením ani úderem hlavicí, když
jste hned navzájem příliš blízko, takže to
nemůže provést.

er sticht so spring weislich |und rasch aus dem
stich des spers |und begreif in und würf in mit
dem vorgeschriben ringen |ee er wider sticht
|Hastu aber kein were In deinen henden |So
streich ab mit lerer hend als |Im ross vechten
geschriben stet |Hastu aber ein swert so streich
von der lincken seitten zů seinem sper |und als
pald du sein sper trifst |und dir nicht zuckt |oder
zucken mag |Also wenn er sticht |und du wol
trifst zů Im gesprungen oder getreten hast so
vach |oder begreif in mit vernünft |und würf
|wil er aber zucken swert oder degen |und wil
das sper fallen lassen |So lüg auf den degen
|oder messer oder swert zyehen |Ee er zeucht
|und lass in nicht dar zů chummen |Sunder
begreif Im voren sein hant |oder sein leip |und
druck in dar nÿder mit kunsten als vor
geschriben ist Im ringen |und du Im nahent zů
chumpst so mag er dir kainen schaden zů
zyehen mit seinem swert weder mit ansetzen
|weder mit slachen mit dem klos |wenn ir seit
pald zů nahent an ein ander das er nicht mag
dar zů chömen ~
Das ist der text
Leder und handschuech
under augen die plössen recht suech
verpotne ringen
weislich zů lere pringen
zů schiessen finde
die starcken do mit uberwinde
|Glosa |merck das ist |und sind die plöss die du
suechen solt Im fechten |oder wenn du In
geworffen hast |und sein mächtig pist also du

solt Im stechen unden zů dem hantschuech
|oder stich Im under sein üchsen |oder stich zů
allen pauchflecken |und huett dich das du zů
nider nicht stichst als zů den hoden |anders er
uberlauft dich |und wirft dich auch ~
|Merck hastu recht an gesetzt den ort unden in
sein hantschuech |oder zům leder |und merckest
das du hafst und er plůtt vom stich |oder nicht
so ring nicht |Sunder druck in mit deinem ort
von dir zům krais untz er sich ergeit das selb
setzt du Im recht an in sein visir zuck nicht
dein ort die weil du magst |und wenn ers
prechen wil mit seinen stucken so prichs |und
ring |und volg Im albeg |und fleuch nicht von
Im |und uber gib Im nicht oder vor gewinnen
vortail mit der ploss ~
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Toto je text:
Kůže a rukavice,
pod očima - tato odkrytí správně hledej.
Tajná zápasení
se nauč chytře uplatňovat,
zavření hledat,
silnějšího jím přemáhat.
Komentář: Věz, že jsou odkrytí, která bys měl
při šermu vyhledávat. Neboli když jsi ho
povalil a máš nad ním převahu, měl bys mu
takto bodat zdola do rukavice nebo bodat pod
jeho podpaží nebo bodat do všech míst břicha
a střežit se toho, abys nebodal níž než na
varlata, jinak tě soupeř přepadne a také
povalí.
Věz, že máš-li správně nastaven hrot spodem
na jeho rukavici nebo na kůži a sleduješ, že
zasahuješ a on bodem krvácí nebo ne,
nezápas, nýbrž ho tlač svým hrotem od sebe
ke kruhu44. Vysmekne-li se, nastav mu
správně do hledí, svým hrotem netrhej,
protože můžeš, a když chce prolamovat svými
kusy, prolom a zápas a vždy mu následuj a
neodpoutávej se od něj a nedovol mu nic nebo
odkrytím získej výhodu.
Věz důkladně, že mu svou zbraní takto
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přicházíš do odkrytí pod rukavicí a takto ho
otvíráš a takto jsi se svému soupeři dostal na
stranu. Chceš-li s ním zápasit nebo musíš,
pokus se mu na nejbližší straně uchopit nohu
oběma svýma rukama. Takto projdi jednou
svou rukou kupředu skrz obě jeho nohy a
svou druhou ji přijď na pomoc zezadu vysoko
za jeho zadek a trhnutím oběma svýma
rukama ho zvedni a ihned poval na jeho
stranu. A při zápase se neskláněj hlavou dolů,
nýbrž se drž vzpříma, a poklesni dolů zadkem
a hlavu vzad. Je nezbytné, abys dobře cítil
jeho délku či krátkost. Nebo ho poval výše
uvedeným zápasem. Stejným způsobem
hledej svou výhodu ve všech odkrytích nebo
jinak dle svého rozumu.

|Merck eben ist das du Im mit deiner were also

chumen pist In sein plöss under den
hantschůch |und In also auf sperrest |und die
seitt also gewinnen hast deinem veint |In ringen
wilt oder müest |So wart der nagsten seitten do
begreif Im sein pain mit deinen paiden henden
|also fur mit deiner ainen hant voren durch sein
paide pain |und chum ir zů hilff mit deiner
anderen hant hinden hoch peÿ seinem archs
|und schleus dein paide hendt in ein ander heb
|und würf in pald auf sein seitten |und puck
dich nicht nÿder mit dem haubt in dem ringen
sunder prüst dich auf foren |und senck dich mit
nider mit dem arsch |und das haubt hindersich
|Ist es not das emphinstu wol an seiner leng
oder kürtz |Oder würf in mit dem vor
geschriben ringen |also suech deine vortail
geleicher weis in allen plössen die |oder ander
nach deiner vernünft ~
Das ist der text
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465
112r

k okraji kolbiště

Toto je text:

In aller wer
den ort gegen der plöss ker

Při všech zbraních
otáčej hrot proti odkrytí.

|Glosa |merck das ist das du nÿndert solt an
setzen den ort denn zů der plöss |Oder do der
man zů gewinnen ist |und du dich nicht
vorgebst aus der wag

Komentář: Věz, že dole bys měl nastavovat
hrot do odkrytí nebo kde se naň dostaneš a
nedávat se dopředu z cesty.

Das ist der text

466
112r
112v

Toto je text:

Wo man von schaiden
swert zucken sicht von in paiden
do sol man stercken
die schutten recht eben mercken

Když se z pochvy
meč vytahuje na obou stranách,
mělo by se zesílit,
hod důkladně sledovat.

|Glosa |merck das ist wenn Ir nu chumen seit
von den spiessen |und paid swert habt so sterck
dein swert also hab deins swertz hanthab mit
der rechten hant |und mit der lincken hant
voren das swert nahent mitten in der clingen
|und gee auf den man |und süech In mit
schlegen |und an setzen |Schlecht er auf dich
mit seiner kloßen vor setzt mit halbem swert
den schlack |und setz den ort Im wider zů den
plössen zů dem visir zů der prust oder unden
zů seiner voderen hant |und merck eben die
schutten |wenn du an ferst mit deinem swert
das du recht |und hochgenüg mit guter sterck
|vor setzst das er dich nicht slach |und das du
nach seinem slag den ort an mügst wider recht

Komentář: Věz, že když nyní odcházíte od
kopí a oba máte meč, zesil svůj meč takto:
Drž jílec svého meče pravou rukou a levou
předek meče blízko poloviny čepele a jdi na
soupeře a snaž se ho udeřit a nastavit mu.
Udeří-li na tebe svou hlavicí, kryj úder
polovičním mečem a namiř mu hrot opět do
odkrytí: do hledí, na hruď nebo spodem na
jeho přední ruku a důkladně sleduj hod, když
vyrazíš svým mečem tak, že správně a
dostatečně dobrou silou vykryješ, aby tě
neudeřil a po jeho úderu můžeš opět správně
nastavit hrot. Nebo na něm důkladně sleduj,
když koná, zda tě chce praštit hlavicí a neudeř
a uchop, abys zápasil nebo bodl do ruky.
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an gesetzt |Oder merck eben auf in wenn er tůt
ob er mit dem klos dich slachen wolt |und nicht
schlüg |und griff zů ringen |oder zů hend
stechen ~
Das ist der text

467
112v
113r

Toto je text:

Vor nach die zway dingk
prüf weislich lere mit abspringk
volg allen treffen
den starcken wiltu sy effen
wert er so zuck
stich wert er In zů Im ruck
Aber lanck ficht
so pistu kunstlich bericht

Před a po, ty dvě věci
se nauč chytře zkoušet s odskokem.
Následuj všechny zásahy
silného, chceš-li je přemoci.
Brání-li se, trhni,
bodni, brání-li se, jdi nazpět.
Opět šermuj dlouze,
tak budeš dovedně mířit.

|Glosa |merck das ist das du in allen sachen
albeg solt vor chumen es seÿ mit stichen mit
schlegen mit ringen magstu aber nicht chumen
dar zů ee denn dein feint so wart kluglich auf
noch das sind die pruch auf alle sach die er ver
maint |und begert zů tůn und prich ye sein
stuck Im noch ee ers vorpringt oder er gesigt
dir an |Merck also wil er dich werfen |und setzt
dir ein schranck so kum vor und wirf In zů
ruck swingt er dich umb Im ringen so swing Im
nach |und würf in Im nach swang also
geleicher weis wenn ir euch zetzett umb ein
swert paid |und ein yeder es haben wolt |Merck
wil er dich slachen zum kopf mit seinem klos
mit dem vor |So spring |oder schreit |oder trit
klugklich ab dem slag auf sein seitten |und
wirff In |Ist er dir aber zů starck so volg Im
albeg nach in seinen sachen es seÿ schlahen
|oder stechen mit deinem an setzen |und wenn
du das tüst so mag er zů slag nicht chumen er
prech dir denn dein an satz so stich auf das
nach |Oder ist das er wert so zuck und setz
wider an |und volg albeg mit deinem zucken
Im nach |und lass In nicht aus seinem ort
kumpstu aber zů vorsläg |und er dir zů starck
ist so slach einen schlack nach dem anderen als
oft du magst zů seiner hauben zů seinen armen
zů seinen elpogen zů seinen henden zů seinen
fuessen |und wo du In geschwechen magst |und
ist das er lanck ficht |also das er sich langk
strecht |und weit streicht |und sleg tůt |So pistu
vor Im sicher ~

Komentář: Věz, že při všech věcech bys měl
vždy předcházet. Pokud ovšem nemůžeš
provést body, údery, zápas dříve než tvůj
protivník, pokoušej se chytře o prolomení na
všechny věci, které zamýšlí a začíná provádět.
A prolamuj mu každý jeho kus ještě dřív, než
ho předvede nebo než ho na tebe začne. Věz,
že chce-li tě takto povalit a postaví ti křížení,
jdi vpřed a poval ho na záda. Otočí-li tě při
zápasení, následuj mu otočením a po otočení
ho poval. Takto současně znej, že když
přemístíte meč a každý by ho chtěl mít, věz,
že chce-li ti svou hlavicí udeřit na hlavu s
před, odskoč nebo odstup nebo odkroč chytře
z rány na jeho stranu a poval ho. Je-li však na
tebe příliš silný, následuj mu vždy svým
nastavením při jeho věcech, to je při úderech
nebo bodech. A když to děláš, nemůže přijít k
úderu. Prolomí-li pak tvé nastavení, bodni po
nebo pokud se brání, odtrhni a opět mu
nastav. A vždy mu následuj svým odtrhnutím
a nenechej ho z jeho hrotu provést opět
předsek. A je-li na tebe příliš silný, bij jeden
úder za druhým tak často, jak můžeš, na
hlavu, na paže, na jeho lokty, na jeho ruce, na
jeho nohy a kde ho můžeš oslabit. A šermujeli dlouze tak, že se dalece natahuje a široce
máchá a údery provádí, budeš si před ním
jistý.

Das ist der text
Greift er auch sterck an

468
113r
113v

Toto je text:
Zaútočí-li také tvrdě,
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das schiessen gesigt Im an
Mit seinem schlahenden orte
Schutzt er sich trif an forcht
mit paiden henden
den ort zů den augen lere wenden
Des voderen fuess
mit schlegen du hüetten müest

vystřel mu na obličej.
Svým pádným hrotem
brání-li se, bez bázně zásahni.
Oběma rukama
se nauč navíjet hrot do očí.
Přední nohu
úderem střežit musíš.

|Glosa |merck das ist wenn du auf dein feint zů
dem kopf zů der hauben slachen wild |und er

Komentář: Věz, že když chceš udeřit svému
protivníkovi na hlavu do přilby a on chce krýt
tvůj úder tvrdě oběma rukama se zkráceným
mečem, ohrožuj ho úderem shora a přiveď
jeho meč k bodu a bodni mezi obě jeho paže
shora dolů blízko u rukou v kloubu a tlač
svým mečem dolů. Jde to rovněž zdola
nahoru. Potom vezmi dovedně svůj meč opět
k úderu a bez obav proveď velký úder
pádným hrotem, to je hlavicí svého meče, na
svého protivníka. Kryje-li polovičním mečem
a tvůj hrot mu po úderu odskočí do očí a
nespěchá, aby svou předsunutou nohou dobře
vykročil vzad, udeř mu hlavicí na nohu po
kolenním kotouči a neodraz se z cesty, jinak
se ti dostane za záda a povalí tě vzad nebo
jinak a učeně tne. Mělo by být známo, že
nemáš provádět víc úderů smrti za sebou. To
by pak bylo, že jej musíš trefit tak, aby upadl,
nebo mu jednu či druhou paži odtrhnout nebo
srazit. Udeř nebo bodni tak moc, jak musíš
kvůli tomu, abys opět nemusel. Vždy vraž
svůj meč pod své podpaží a po každém úderu
nastavuj svůj hrot na jeho obličej, je-li na tebe
příliš mistrný.

starck mit kurtzem swert mit paiden henden dir
den slag vor setzen wil |so drëw Im oben mit
schlachen |und pring sein swert wider zů dem
stich |und stich zwischen sein paid armen von
oben nÿder nahent peÿ den henden |Im gelenck
|und druck nÿder mit deinem swert |das get
auch zů von unden auff |Dar nach so fass mit
kunst dein swert zum slag wider |und schlag an
alle sarg ein grossen gewissen schlack auf dein
veint mit dem schlachenden ort das ist der klos
deins swertz |Ist das er vor setzt mit halbem
swert und springt nach dem schlag deinen ort
Im wider zů seinen augen |und hüett er nicht
wol seines vorsatzten fuess mit hÿnder triten
|So schlach ÿm zům pain zů der knÿescheib mit
dem klos |und verschlach dich nicht aus der
wag |anders er gewinnt dir den ruck an |und
wurf dich nider hinder wärtz |oder sünst
darnach und er gelernet hiet |Es ist zů wissen
das du nicht mer mortschleg süllest dann einen
|Es wär dann das du In treffen mügst das es
nÿder fiel oder Im ein armen |oder sünst ein
namlich ledlam |oder abschlügst so schlach
oder stich als vil du mügst zů wegen pringen
magstu aber nicht so winf albeg dein swert
wider under dein üchsen |und setz dein |ort
wider an zů seinem gesicht nach ÿedem schlag
|Ist das er dir zů maisterlich ist ~
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