Předmluva
Tento anonymní jihoněmecký rukopis I.33 (čte se "jedna-třicet tři" nikoli "í-třicet tři"!) je znám též pod názvy
"Walpurgis" nebo "Tower Fechtbuch" a pochází patrně z poslední čtvrtiny 13. století. Alfonse Lhotsky z Vídeňské
univerzity jej datuje do roku 1295, jiní kladou jeho vznik až na začátek 14. století. Rukopis sám datován není a první
písemná zmínka o něm pochází až z roku 1579. Lhotsky rovněž míní, že autorem je Johannes Herwart von Würzburg,
sekretář biskupa z Würzburgu, kteréžto jméno je velkými písmeny napsáno na straně 13 (Johannes Herbart von
Wirtzburck). Toto tvrzení podporuje dále několik faktů: Jednou z šermujících postav je mnich (dokonce i s tonzurou),
doprovodný text je psán latinsky s odbornými termíny v němčině, a konečně, rukopis byl objeven v klášteře ve Francích,
kam Würzburg náleží. Původně byl uložen v Royal Armouries v Leedsu, dnes se nachází v Royal library Museum pod
katalogovým označením No. 14 E iii, No. 20, D. vi. Podrobnou studii rukopisu provedl Dr. Jeffrey L. Singman z Higgins
armor museum, jenž byla uveřejněna v Royal armories yearbook 2, 1997.
Pokud přijmeme Lhotského dataci a budeme předpokládat, že v době vzniku rukopisu měl mistr za sebou dvacetiletou
šermířskou praxi a, dejme tomu, ještě nějakých 5 let života před sebou, pohybujeme se v časovém rozmezí 1275-1300.
To je doba, v níž žili Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna, Václav II., Edward I., Alfonso X., Dante Alighieri, Kublajchán,
Marco Polo, William Wallace, bájný Vilém Tell a rovněž doba poslední křížové výpravy.

Odhlédneme-li od určité stylizace, zjistíme, že lze dost dobře rozpoznat smysl jednotlivých akcí, kryty, protiútoky,
přenosy, odzbrojení atd. Po chvíli nabudeme pocitu, že před sebou máme knihu skutečných praktických cvičení.
Otázkou však zůstává, jak si vykládat přítomnost toho bojujícího kněze, nota bene v roli učitele. Možná, že se zde
setkáváme s obdobou východního "klášterního sportu", možná jsme jen svázáni představou pacifistických mnichů a
neuvědomujeme si, že do klášterů odcházeli mnozí zkušení rytíři "na důchod". Také mnoho mladých šlechticů
podstoupilo běžný pážecí výcvik a pak se z různých příčin stali duchovními. Rovněž představa, že kněžský stav byl
zárukou bezpečí, se asi míjí s dobovou realitou. Vskutku to vypadá tak, že rukopis sloužil pro cvičení mužů za zdmi
kláštera.

Rukopis čítající 64 stran a 255 vyobrazených postav vznikal poměrně zajímavým a jinde dosud neodhaleným
způsobem. V klášteře působil kněz - snad šlechtic, snad bývalý šermířský mistr či profesionální voják, kolem něhož se
shromáždila skupina zanícených žáků. Patrně z popudu okolí, nikoliv samotného mistra, vznikl projekt zaznamenání
jeho umění v knižní podobě. Mistr a jeho žák (či žáci) předváděli některé techniky podle mistrova výběru a ilustrátor z
řad kněží (možná i pozvaný z jiného kláštera) je zachytil na pergamen, nejprve zřejmě jen v jednoduché skice. Přitom
mistr diktoval jinému knězi - písaři texty popisující právě prováděnou akci. Mistr (ač kněz) pravděpodobně nevládl
dostatečně dobře latinou, a diktoval tyto navýsost odborné texty německy. Poté ilustrátor v klášterním skriptoriu
postavy propracoval a vybarvil. Mezitím písař upravil texty a přeložil je do univerzálně srozumitelné latiny, přičemž
některé odborné šermířské pojmy ponechal v německém znění. Když mu ilustrátor dodal kresby, písař k nim začal své
texty připisovat, ale nejprve ještě vše zkonzultoval s mistrem, který doplnil značky označující skupiny obrázků týkajících
se jedné konkrétní techniky. Písař však s ilustrátorem asi nebyl smluven, kam texty příjdou, a tak zápasil s místem. Měl
v úmyslu umístit popisek nad každý obrázek, ale mezi dvojicemi obrázků často nebyl dostatečný prostor a byl nucen
vepisovat text mezi nohy postav, dělit slova a všelijak text zalamovat. Několikrát dokonce musel umístit text svisle
vedle obrázku. Při práci se navíc přišlo na to, že ilustrátor nakreslil některé obrázky nepřesně a text musel být
poopraven, případně bylo připojeno upozornění na odchylku mezi popisem a vyobrazením. Nakonec byly listy v
skriptoriu svázány do kodexu a další písaři a ilustrátoři mohli začít s jejím opisováním. Rukopis je vyveden na
pergamenu ve čtyřech barvách: černé, okrové, červené a modré. Černobílé obrázky jsou ilustrační schémata mnou
zhotovená. Oproti rukopisu mohou být pro větší názornost upravena.
Zdroj: I.33, Royal library Museum, Londýn
Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační
nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail: vaverka.fm@gmail.com. Děkuji.
Roman Vaverka
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Poznámky k transkripci a překladu:
Poškozené a doplněné části textu jsou označeny šedým písmem, např.: "scolaris hic religat calcat ad hoc ut recipiat
schiltslac", opravy v původním textu jsou zachovány, např.: "vel sinistra dextra". Kde se v latinském textu objevují
německé šermířské pojmy, např.: "... quod dicitur langort", jsou v přeloženém textu označena kurzívou: "..., který se
nazývá dlouhý hrot". Latinské a italské šermířské texty však mají určitá specifika, jež lze jen obtížně překládat do
češtiny. Týká se to zejména pojmů pro útok, obranu a tempo. Např. italská slova ferire (útočit) a parare (krýt se) mají
obecný význam, zatímco termíny essere agente (být jednající) a essere patiente (být trpělivý), které označují, kdo má
iniciativu a kdo je nucen reagovat. Německá terminologie řeší tento problém pomocí pomocných časových slůvek vor
(před) a nach (po). Když je jeden z šermířů agent, je ve vor, čímž pádem je jeho protivník automaticky patient čili nach.
Základním stavebním kamenem šermu je skutečnost, že agent má možnost zavčas "číst" soupeřovu reakci na svůj
pohyb (může jím být nejen útok, ale též různá lákání a matení). Když například bodne a uvidí soupeřův pohyb zbraní
proti své čepeli, má možnost změnit dráhu bodu, čímž se i nadále udrží agentem (protože soupeř musí reagovat na
změnu situace) a bude se snažit tento stav udržet až do úspěšného zakončení souboje. Proto se v dobových textech
klade tak velký důraz na získání a udržení iniciativy a likvidaci soupeřových pokusů hned v zárodku. V rukopisu I.33 se
v této souvislosti setkáváme se slovy possessor a obsessor. První je ten, kdo zaujímá pozici, tzn. napřahuje se na sek,
zaujímá bodnici nebo láká soupeře nějakou výzvou - tedy agent usilující o získání iniciativy. Obssessor je jeho soupeř,
který se mu snaží tento pokus zmařit a to nejlépe tak, aby sám získal iniciativu. V překladu sice používám pro podstatné
jména obsessio a obsideo výraz kryt, přičemž se však jedná o kryt "preventivní", který je reakcí na předchozí soupeřův
pohyb. Například napřáhne-li se soupeř nad pravé rameno (zaujme druhou pozici), je správnou reakcí kryt půlštítem.
Possessor, tedy soupeř, který zaujal pozici pak: 1) ustoupí, 2) provede vazbu, z čehož povstane šerm, 3) zaváhá, přičemž
obsessor z krytu ihned zaútočí. Pro překladatele je velmi nepříjemná skutečnost, že každé obsessio (reakce) je současně
i possessio (nová situace, na níž je nutno reagovat) a kromě toho rukopis užívá pro preventivní kryt též německý výraz
schutzen (bránění) a nadto ještě všeobecný výraz defensio (obrana).
Poznámky k interpretaci:
V rukopise kněz (sacerdos, monachus) učí žáka (scolaris, discipulus, cliens) bojovat mečem a puklířem. Rukopis I.33
ukazuje již poměrně promyšlený způsob vedení boje kladoucí důraz na současné protiútoky a hojné užívání hrotu tedy na techniky obecně považované za základní objevy renesančního šermu. A přitom je I.33 nejstarší nám známou
knihou o šermu!
Dalším překvapením bylo zjištění, že autor běžně používá termín "custodia", tedy "střeh" či přesněji "pozice". Má se
běžně za to, že ve 13. století byl šerm ještě živelný, nikoliv učen a pojímán takto moderní metodou. První dva listy
rukopisu uvádí sedm střehů, pro jejichž ilustraci jsem použil zřetelnější vyobrazení z jiných stran: I. - Ruka s puklířem
míří vpřed, pravá ruka je v nápřahu pod ní tak, že hrot meče míří vzad; II. - Puklíř je držen před tělem a ruka s mečem
je nad pravým ramenem; III. - Puklíř před tělem, pravá ruka je napřažena nad levým ramenem; IV. - Pravá ruka je
napřažena nad hlavou, puklíř je v ohnuté ruce vytočen do strany.
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V. - puklíř daleko před tělem, meč v neurčitém nápřahu (tato pozice by patrně umožňovala zaútočit různými seky
a puklíř mohl první fázi seku zakrýt) nebo měl ilustrátor potíže s perspektivou a jde o nápřah na příčný sek zprava;
VI. - Puklíř je v natažené ruce před tělem a meč je v pokrčené ruce namířen vpřed; VII. - Obě ruce jsou drženy vpředu,
meč míří diagonálně dolů, puklíř kryje ruce shora - pozice zvaná "langort" (dlouhý hrot).

Kromě uvedených sedmi základních pozic lze nalézt i další, užívané v průběhu boje, např.: VIII. - rovněž "langort"
(dlouhý hrot) - levá ruka je nad pravou a puklíř je kryje zprava (jako zde) nebo zleva, hrot meče míří výrazně na soupeře;
IX. - "halbschilt" (půlštít) - de facto pozice pravého či levého krytu; X. - "vidilpoge" (houslový smyčec) - krytová pozice
proti bodu: meč vytlačuje bod do strany, štít v natažené ruce míří přímo vpřed; XI. "krucke" (berla) - obě ruce jsou v
úrovni obličeje, meč míří kolmo k zemi.

Pozoruhodnou skutečností je nepochybně fakt, že mnoho šermířských technik je v latinském textu uvedeno
německými slovy - "langort, krucke, albersleiben, halpschilt, stich, stichslac, schiltslac, durchtreten, schutzen, nucken,
vidilpoge". Svědčí to o dvou věcech. Jednak že existoval soubor základních akcí a že tento soubor byl znám již patřičně
dlouhou dobu na to, aby získal ustálené pojmenování jednotlivých akcí. Navíc některé z těchto pojmů (langort, alber)
náleží k základnímu pojmosloví šermířských knih z 15. století a svědčí o tom, že systém šermu v německy mluvících
zemích lze datovat nejméně do 13. století.
V rukopise jsou popsány zhruba dvě desítky technik vycházejících převážně ze tří základních momentů: největší podíl
mají vazby čepelí, následují vazby a blokování štítem a velký důraz je dále kladen na předbody, body do tempa a body
při přerušení vazby. Převážná většina technik končí bodem, nejlépe na obličej, krk nebo pod hrudní kost, což jsou místa
zaručující nejfatálnější působení hrotu. Nyní uvedu překlad rukopisu, po němž následuje rozbor technik vyplynuvší
z praktických tréninků s kolegy Karlem Černínem a Ondrou Adámkem.
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1.

Non audet stygius pluto tentare quod audet Effrenis
monachus plenaque dolis anus

Pluto z podsvětí se neodvažuje zkoušet, čeho se
odvažují bezuzdný mnich a lstivá stařena.

Notandum est quod generaliter omnes dimicatores, sive
omnes homines habentes gladium in manibus, etiam
ignorantes artem dimicatoriam vtuntur hijs septem
custodijs de quo habemus septem versus

Jest nutno poznamenat, že obecně všichni šermíři i
všichni lidé mající v rukou meč, rovněž i nezkušení v
šermířském umění, používají následujících sedm pozic,
o nichž máme sedm veršů.

Septem custodie sunt sub brach incipiende Humero
dextrali datur alter terna sinistro Capiti da quartam da
dextro latere quintam Pectori da sextam, postrema sit
tibi langort

Jest sedm pozic: počáteční pod paží, druhá jest pravé
rameno, třetí levé, čtvrtá jest hlava, pátá jest pravá
strana, šestá jest hruď, poslední tě staví v dlouhý hrot.

Notandum quod ars dimicatoria sic describitur
Dimicatio est diversarum plagarum ordinatio &
diuiditur in septem partes vt hic

Nutno poznamenat, že šermířské umění jest popisováno takto: Šerm jest uspořádání rozličných úderů a jest
rozdělen na sedm částí jako zde
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2.

Nota quod tot nucleus artis dimicatorie consistit in illa
vltima custodia que nuncupatur langort pretera omnes
actus custodiarum siue gladij determinantur in ea i.
finem habent & non in alijs Vnde magis considera eam
supradicta prima

Věz, že jádro celého šermu spočívá v této poslední
pozici, která se nazývá dlouhý hrot. Kromě toho v ní
budou ukončeny všechny akce mečem z pozic, to jest,
že končí v ní a nikoliv v jiné. Prohlédni si ji tedy lépe
než dříve jmenované výše.

Tres sunt que preeunt relique tunc fugiunt Hec septem
partes ducuntur per generales Oppositum clerus
mediumque tenet lutegerus

Tři jsou, které zústávají vpředu, ostatní utíkají. Těchto
sedm částí jest obecnými prováděno, naopak kněžstvo
veřejně setrvává ve sporech.
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3.

6

Notandum hic continetur prima custodia, videlicet sub
brachio obsesseo vero halbschilt Et consulo sano
consilio quod illa custodia sub brachio non ducat
aliquam plagam quod probat de albersleiben, per
raciones quia partem superiorem attingere non potest si
inferiorem capiti erit perniciosum sed obsessor
intrando potest eum invadere quandocumque si
obmittit quod tenetur vt infra scriptum est

Nutno poznamenat, že zde jest zaujata první pozice,
tedy pod paží, kryt ovšem půlštít. A radím moudrou
radou, že tato pozice pod paží neumožňuje některé seky
vyzkoušené z pošetilce z důvodu, že nemůže dosáhnout
na horní část, třebas že i dolní bude hlavě nebezpečný.
Ale opozdí-li se, soupeř jej může vkročením kdykoli
napadnout, jak jest popsáno níže.

Versus: Custodia prima retinet contraria bina
Contrarium primum halpschil langortque secundum
Dum ducitur halpschilt cade sub gladium quoque
scutum Si generalis erit recipit caput sit tibi
stichschlach Si religat calcat contraria sit tibi
schiltschlac

Verš: První pozice má dále dvě protiakce: první
protiakcí jest půlštít a druhou dlouhý hrot. Jest-li
prováděn půlštít, klesni pod meč i štít. Jestliže je
obecný a bude brát hlavu, zaujmi bodný úder. Když
provede vazbu a postoupí, zaujmi úder štítem jako
protiakci.

Notandum quod qui iacet superius dirigit plagam post
capud sine schiltslach si est generalis Si autem uis
edoceri consilio sacerdotis tunc religa et calca

Nutno poznamenat, že kdo leží výše, vede úder na
hlavu bez úderu štítem, když jest obecný. Jestliže jsi
však vybaven radou kněze, tu proveď vazbu a postup.

Nota quod prima custodia videlicet sub brachium potest
obsederi se ipsa ita videlicet quod obsidens cum eadem
custodia potest regentem primam custodiam obsidere
nichilominus tamen regens custodiam primam
econtrario possessorem obsidere potest obsessione
quadam que quodammodo concordat cum possessione
que vocatur halpshilt differt tamen in eo quod gladius
sub brachio extenditur supra scutum taliter quod manus
regens scutum includitur in manu regente gladium

Věz, že první pozice, tedy pod paží, může být kryta
sama sebou, tedy, že ten, kdo, touto pozicí kryje, může
být provedením první pozice sám vykryt. Nicméně ten,
kdo provedl první pozici, může naopak soupeře vykrýt
krytem, který se shoduje s polohou, jež se nazývá
půlštít, ale liší se v tom, že meč jest pod paží napřažen
nad štítem tak, že ruka ovládající štít jest obejmuta
rukou, která ovládá meč.
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4.

8

Notandum quod scolaris hic religat calcat ad hoc ut
recipiat schiltslac vt infra Sed caueat de hiis que sunt
facienda ex parte sacerdotis quia ... post religationem
sacerdos erit prior ad agendum

Nutno poznamenat, že žák zde provádí vazbu,
postupuje a k tomu přibírá úder štítem, jak jest uvedeno
níže. Měl by ale dávat pozor na to, co může být
provedeno z knězovy strany, neboť po provedení vazby
bude kněz jednat jako první.

Notandum est etiam quod scolaris nichil habet aliud
facere quam schiltslac vel circumdare sinistra manu
brachia sacerdotis videlicet gladium & scutum

Jest nutno poznamenat, že žákovi nezbývá nic jiného
než úder štítem nebo levou rukou obchvátit knězovy
paže, tedy meč a štít.

Versus: Hic religat calcat scolaris sit sibi schilslach
Siue sinistra manu circumdat brachia cleri

Verš: Zde žák provádí vazbu, postupuje a zaujímá úder
štítem nebo levou rukou obchvacuje klerikovy paže.

Sacerdos autem tria habet facere videlicet mutuare
gladium q vt fiat superior Siue durchtreten vel sinistra
dextra manu comprehendere brachia scolaris i. gladium
& scutum

Avšak kněz má tři možnosti konání: totiž změnu meče
tak, že bude výš, nebo projití skrz nebo levou pravou
rukou uchopí žákovy paže, resp. meč a štít.

Hec tria sunt cleri durchtrit mutacio gladii dextra siue
manu poterit deprehendere gladium scutum

Tyto tři jsou klerikovo projití skrz, změna meče nebo
lze pravou rukou zachytit meč a štít.

Nota quod supradictum est invenies hic exempli
gestum

Věz, že zde se nachází příklad toho, co bylo uvedeno
výše.
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5.

Notandum quod prima custodia resumitur hic propter
quosdam actus illius primi frusti i. prime custodie de
quibus prius actum est sed omnia que ponuntur hic
invenies in primo folio vsque ad mutacionem gladii

Nutno poznamenat, že první pozice zde byla zaujata
pro určité akce této první části, tedy první pozice, z níž
jest první akce. Ale všechno, co jest zde uváděno,
najdeš na první straně až po změnu meče.

Dum ducitur halpschilt cade sub gladium quoque
scutum

Jest-li prováděn půlštít, klesni pod meč i štít.
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6.

Hic fit religatio ex parte scolaris & omnia alia de quibus
superius dictum est vsque infra ad mutationem gladij

Zde jest ze strany žáka provedena vazba a vše ostatní,
co jest vyloženo výše až po změnu meče.

Hic eget scolaris bono consilio quomodo possit
resistere huic Et est sciendum quod quando ludus ita se
habet vt hic tunc debet duci stich sicut generaliter in
libro continetur quamuis non sint ymagines de hoc.

Zde žák vyžaduje dobrou radu, jak by tomu mohl čelit.
A jest nutno vědět, že když se má hra tak jako zde, tu
musí být proveden bod, jak jest v knize obecně
obsaženo, ačkoliv k tomu nejsou žádná vyobrazení.

Notandum quod sacerdos mutat gladium hic quia fuit
inferior nunc vero erit superior demum seorsum ducit
gladium post capud adversarij sui quod nuncupatur
nucken de quo generatur separatio gladij et scuti
scolaris

Nutno poznamenat, že kněz zde změnil meč, protože
předtím byl dole - teď bude nahoře. Pak vede odděleně
meč na soupeřovu hlavu, což se nazývá nucken, z čehož
vzniká rozdělení žákova meče a štítu.

Vnde versus Clerici sic nucken generales non nulli
scházen

Odtud klerikův verš: Nucken obecně nemá žádnou
obranu.
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7.

Caveat hic sacerdos ne faciat aliquam moram cum
gladio ne generatur ex illa mora actus quidam qui
vocatur luctacio sed statim debet reformare ligaturam
propter cautionem

Zde musí dávat kněz pozor, aby mečem ani okamžik
nezaváhal, aby z takového zaváhání nepovstala akce,
která se nazývá zápasem, ale musí být ostražitý a ihned
obnovit vazbu.

Hic resumitur prima custodia cuius custodie obsessio
erit valde rara quia nullus consweuit eam ducere nisi
sacerdos vel sui clientuli i. discipuli & nuncupatur illa
obsessio krucke & consulo bona fide quod ille qui regit
custodiam statim post obsessionem ligat quia non est
bonum latitare vel aliquid talium faciat per quod possit
salvari vel saltim ducat id quod ipse possessor ducit

Zde jest opět zaujata první pozice, jejíž kryt bude velmi
vzácný, neboť jej nikdo, kromě kněze či jeho svěřenců,
tedy žáků, nepoužívá. Tento kryt se nazývá berla a
v dobré víře radím, aby ten, kdo provádí pozici, ihned
po krytu provedl vazbu, protože není dobré se
rozmachovat. Buď provede něco, čím by se mohl
zachránit, nebo provede skok, jaký provádí ten, kdo
získal iniciativu.

Sciendum quod obsessor non debet hesitare sed ducat
statim stich post obsessionem ... tunc non potest
adversarius deliberare quid intendat & hoc diligenter
intelligatur

Měl bys vědět, že ten, kdo kryje, by neměl váhat, ale
ihned po krytu by měl provést bod, aby se protivník
nemohl rozhodnout, o co se snažit, a toto pečlivě
chápat.
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8.

Hic ligat sacerdos super obsessioenem discipili &
inmediate veniunt omnia precedentia que prius
habueras licet alias duas ymagines non habueris que
subsecuntur vbi recipit gladium & scutum

Zde kněz provádí vazbu přes žákův kryt a
bezprostředně jde celou předchozí akci, kterou máš
prve, ačkoli nemáš další dvě následující vyobrazení,
kdy uchopí meč a štít.

Nota quod quandocumque ligans & ligatus sunt in lite
vt hic tunc ligatus potest fugere quocumque vult si
placet & requiritur in omnibus ligaturis sed de hoc
debes esse munitus vt vbicumque ligatus sis sequens
eum

Věz, že vždy, když ten, kdo provádí vazbu, i ten, kdo je
vázán, jsou jako zde v rozepři, tu může vázaný
uniknout, kam chce, uzná-li to za vhodné. A toto jest
vyžadováno při všech vazbách, ale tu musíš být
připraven, že kamkoliv vázaný uhne, měl bys jej
následovat.

Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes
laterum peto sequi

Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí - vázaný
uniká stranou, spěchám následovat.

Hic docet sacerdos discipulum suum quo modo debet
ex hiis superioribus recipere gladium & scutum &
sciendum quod sacerdos non potest absolui a tali
deprehensione sine amissione gladij & scuti

Zde kněz učí svého žáka, jakým způsobem musí z výše
uvedeného popadnout meč a štít. A nutno vědět, že
kněz se nemůže z takového uchopení vyprostit bez
puštění meče a štítu.
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9.

Hic defendit sacerdos quod superius fecit scolaris

Zde se kněz brání tomu, co žák provedl výše.

Hic resumitur prima custodia sed omnia que
requiruntur hic habes in eadem excepta sola obmissione
ligacionis quam scolaris obmittit

Zde jest opět zaujímána první pozice, ale vše, co jest
vyžadováno, máš zde stejné s výjimkou opomenutí
vazby, kterou žák opoměl.
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10.

Hic obmisit scolaris quod non ligauit prossus sacerdos
intrauit & non inmerito quia vbicumque regens
custodiam obmittit quod suum est facere obsessor
statim debet intrare vt hic

Zde žák opoměl provést prospěšnou vazbu. Kněz ihned
vykročí a ne neprávem, neboť vždy, když ten, kdo v
pozici neučiní, co by měl udělat, musí protivník ihned
vstoupit jako zde.

Obsessio vt prius sed ludus variatur

Vykrytí jako prve, ale hra jest odlišná.
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11.

Svperius sacerdos obsedit scolarem hic vero scolaris
ducit eundem lu actum quem duxit sacerdos sed
obsidentis prius est intrare si sacerdos scolaris obmittit
vt infra preterea caueat hic ne alter recipiat capud quod
potest

Výše kněz vykryl žáka, zde však žák provádí tutéž akci,
jakou předtím provedl kněz. Ale ten, kdo kryje, by měl
vstoupit jako první, jestliže se žák zapomene jako dole.
Kromě toho dává pozor, aby ten druhý nezasáhl jeho
hlavu, jelikož může.

Et hiis superioribus sacerdos intrat dixi caveat ergo
capud

A v důsledku předchozího kněz vstoupí, jak jsem pravil
výše. Dává si tudíž pozor na hlavu.
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12.

Hic iterum resumitur prima custodia videlicet sub
brachio que obsedetur cum quodam contrario quod
dicitur langort & est generalis obsessio cuius
obssessionis contraria sunt ex parte regentis custodiam
ligationes sub et supra vnde versus Dum ducitur langort
statim liga sub quoque supra Sed superior ligacio
semper vtilior erit quam inferior

Zde jest opět provedena první pozice, totiž pod paží,
která jest kryta protiakcí, která se nazývá dlouhý hrot a
která jest obecným krytem. Protiakcí tohoto krytu jest
ze strany toho, kdo vede pozici, navázání shora a zdola.
Odtud verš: Jest-li prováděn dlouhý hrot, ihned navaž
shora či zdola, ale horní navázání bude vždy vhodnější
než dolní.
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13.

Hic erit ludus prioris custodie scilicet ligantis & ligati
vnde versus Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus
fugit ad partes laterum peto sequi

Zde bude hra předešlé pozice, to jest vázající a vázaný.
Odtud verš: Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí
- vázaný uniká stranou, spěchám následovat.

Johannes Herbart von Wirtzburck.

Johannes Herwart von Würzburg.
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14.

Custodia prima & obsessio generalis vt supra sed
variatur ludus in fine frusci

První pozice a obecné vykrytí jako výše, ale hra na
konci akce jest odlišná.

Superior

Horní

Inferior

Sed sacerdos ligauit licet sit inferior

Dolní.

19

Ale kněz navázal, ačkoliv jest dole.

15.

Hic fit mutatio gladij inferioris

Zde jest prováděna dolní změna meče.
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16.

Custodia prima resumitur hic et obsedetur cum prima
possessione videlicet halpschilt et habebis omnia priora

Zde jest opět provedena první pozice a jest vykryta
prvním krytem, tedy půlštítem. A měj vše jako předtím.

Versus: Dum ducitur halpschilt cade sub gladium
quoque scutum

Verš: Jest-li prováděn půlštít, klesni pod meč i štít.
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17.

Notandum quod hic docetur qumodo debeat secunda
custodia obside & dico secunda custodia quia tertia
custodia non multum differt a secunda que habetur in
humero d sinistro sed hic loquimur de secunda custodia
que datur humero dextro Et de eadem custodia
obsessessor ducit obsessionem que vocatur schutzen
quare quelibet custodia tenet vnam proteccionem i.
schutzen

Nutno poznamenat, že zde jest učeno, jakým způsobem
jest možno vykrýt druhou pozici. A říkám druhou
pozici, protože třetí pozice, která jest držena na levém
rameni, se příliš neliší od druhé. Leč zde mluvíme o
druhé pozici, již přináleží rameno pravé. A ten, kdo
kryje tuto pozici, provádí kryt, který se nazývá bránění,
protože proti kterékoliv pozici existuje obrana, tedy
bránění.

Hic ponit se simili modo sacerdos ad scolarem et docet
quid ex hijs fiat & sciendum quod salua doctrina
sacerdotis qui prius fuit obsessorus potest tria facere
Primo potest exprimere gladium deorsum & tunc
durchtreten Secundo potest recipere plagam latere
dextro Tertio potest recipere plagam latere sinistro
Nota quod hoc idem potest facere aduersarius licet
obsessessor ad hoc prius sit parat

Zde se kněz postavil k žákovi podobným způsobem a
učí jej, co z toho vzniká. A nutno znát, že podle
knězova učení ten, kdo byl prve tím, který se kryje,
může učinit trojí: Zaprvé může stlačit meč dolů a pak
projít skrz, zadruhé může vést úder na pravou stranu,
zatřetí může vést úder na levou stranu. Věz, že soupeř
může učinit totéž, ačkoliv ten, kdo kryje, jest k tomu
připraven jako první.
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18.

Hic scolaris instructus mediante consilio sacerdotis
ducit actum quemdam qui nuncupatur durchtritt posset
tamen recipisse plagam tam sinistram que ducitur ex
parte dimicatorum generalium quam dexteram que
consueuit duci ex parte sacerdotis & suorum iuuenium
Contrarium illarum duarum viarum erit sacerdotis
euntis cum gladio sub brachio qui tunc attingit manus
nudas ducentis plagas supradictas Licet contrarium
istud non sit depictum in exemplum ymaginum

Zde žák vybaven mnichovou radou provádí akci, která
se nazývá projití skrz. Může však vzít sek jak zleva, což
bývá prováděno ze strany obecných bojovníků, tak
zprava, což bývá obvykle prováděno ze strany kněze a
jeho mladíka. Protiakcí těmto dvěma způsobům bude
knězův pohyb mečem pod paži, jenž se dotkne
obnažené ruky provádějící výše zmíněný sek, i když
tato protiakce není v příkladu na obrázku namalována.

Nota quod sacerdos defendit hic actum superius dictum
quia cum scolaris vero esset in actu itineris sacerdos
religando atque subpremendo gladium scolaris ligatum
demonstrat vt hic patet per exemplum Preterea quid
sacerdotem ex hijs facere contingat si diligenter
inspexeris poteris edoceri & cetera

Věz, že zde kněz zabraňuje výše uvedené akci, zatímco
žák jest ještě v pohybu. Znovuzavazující kněz ve vazbě
také stlačí žákův meč dolů, jak jest zde uvedeno v
příkladu. Pak bude jasné, co se z toho knězi dále podaří.
Když budeš dávat pozor, můžeš se naučit a tak dále.
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19.

Hic vero cum esset sacerdos in actu superius ligandi
informat scolarem quid sit faciendum aduersus hec
videlicet stichslac quod generaliter ducere consueuit
Patet hic per exemplum

Zde však kněz, když v horní akci váže, poučuje žáka,
co proti tomu dělat, zejména bodný úder, protože jest
zvykem jej běžně provádět. Zde jest uveden pro
příklad.

Hvmero dextrali datur altera i. custodia & nota quod
tam rector custodie quam obsessor eiusdem sunt in
eodem actu vt supra exemplo proximo

Pravé rameno dává druhou, tedy pozici. A všimni si, že
nejen ten, kdo provádí pozici, nýbrž i ten, kdo kryje,
jsou ve stejném pohybu jako v minulém příkladu výše.
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20.

Hic sacerdos obmisit omnes actus tam ligandi quam
religandi & hoc in exemplum suorum scolarium vt
possint dischere quid sit faciendum scolaris vero
invadendo eum & ducit illum actum qui ponitur hic in
exemplum

Zde kněz zabraňuje všem pokusům o vázání i o obnovu
vázání a to jako příklad svému žáku, aby se tímto
naučil, co by se mělo udělat. Žák jej však napadne a
provede onu akci, která zde byla ukázána jako příklad.

Eadem custodia & alia vero obsessio & est illa que
appellatur halpschilt prius tacta contra primam
custodiam videlicet sub brachio

Tatáž pozice avšak s jiným krytem. A jest to ten, který
se nazývá půlštít, jenž byl dříve proveden proti první
pozici, tedy pod paží.
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21.

Nota quod multi generales dimicatores seducuntur ista
obsessione hic posita qui credunt fiere posse
separacionem scuti & gladij mediante plaga illa que
ducitur hic quod secus est quare obsessor non facit
moram aliquam per quam possit periclitari sed illa hic
ducta depicta est in exemplum omnibus volentibus vti
consilio sacerdotis

Věz, že mnozí běžní bojovníci odvádějí tento kryt
stranou, neboť věří, že svedou způsobit oddělení štítu a
meče sekem doprostřed, což jest zde prováděno,
protože jest zle, když se ten, kdo kryje, nezpozdí s tím,
čím jej může ohrožovat. Ale provedení toho jest zde
vyobrazeno jako příklad každému, kdo chce používat
mnichovu radu.

Hic vero cum sacerdos esset in actu ducendi plagam
superiorem docet scolarem vertere scutum & gladium
intrando cum gladio vt hic quod is qui existens
adversarius plagam ducere nequiuit ad effectum

Zde však jest kněz v pohybu prováděje sek shora. Učí
žáka otáčet štít a meč a vstupovat mečem jako zde, čímž
pádem nemůže protivník dovést sek k účinku.
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22.

Hic resumit sacerdos custodiam primam videlicet sub
brachio obmissis quibusdam prius non positis vt patet
infra per exemplum

Zde kněz opět provádí první pozici, tedy pod paží.
Opomínáš něco, co nemáš dříve uvedeno, jak jest
ukázáno dole v příkladu.

Posset quis dubitare quomodo scolaris inuaderet
sacerdotem & sciendum quod sacerdos latitando
obmittit omnes suas defensiones informando scolarem
qui sicut stat non variando scutum nec gladium magis
appropinquat i. paulo plus recipiendo plagam vt hic
patet per ymagines

Lze váhat, jak by měl žák na kněze zaútočit. A nutno
znát, že rozmachující se mnich opomíná veškerou svou
obranu, čímž cvičí žáka, který se přiblíží bez změnění
štítu či meče - čili s malým zpožděním provede sek, jak
jest ukázáno zde na obrázku.
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23.

Hic ducetur tertia custodia que per scolarem obsessa est
vt hic cuius obsessionis contrarium erit ligacio & dico
ligacio quare sola superior & non alia vt infra proximo
exemplo

Zde jest prováděna třetí pozice, jež jest vykryta žákem.
Protiakcí tohoto vykrytí bude navázání. A pravím
navázání pouze horní a ne jiné jako v dole následujícím
příkladu.

Hic ligat sacerdos quod est melius & vtilius quare si
quid aliud faceret quominus gladius aduersarii
occuparetur in dampnum suum redundaret

Zde kněz navazuje, což jest lepší a vhodnější, protože
pokud neučiní něco, čím by zaměstnal protivníkův
meč, ve svou škodu příjde.
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24.

Ex illa ligacione superius proxime tacta docet sacerdos
clientulum suum circumdatis brachijs adversarij
recipere gladium & scutum vt hic patet

Z tohoto posledního horního navázání učí kněz svého
svěřence obchvácením paže chytit protivníkův meč a
štít, jak jest zde uvedeno.

Custodia tertia ducetur hic vt prius & eadem obsessio
licet varietur ludus

Zde jest jako dříve provedena třetí pozice a totéž
vykrytí, leč hra jest odlišná.
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25.

Hic docet sacerdos clientulum suum qui ducit
obsessionem & docet eum intrare si obmittuntur
ligacione

Zde kněz učí svého svěřence, jenž provádí kryt, a učí
ho vstupovat, když jest opomenuto navázání.

Eadem custodia tertia videlicet in humero sinistro & est
eadem obsessio que vocatur halpschilt vt supra

Tatáž třetí pozice, tedy na levém rameni, a totéž krytí,
které jest jako výše zváno půlštít.
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26.

Nota quod omnes actus custodie prime videlicet sub
brachio habuntur his vsque ad proximum signum crucis

Věz, že všechny akce první pozice, tedy pod paží,
budou prováděny odtud až po nejbližší značku kříže.
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27.

Hic resumitur eadem tertia custodia cuius obsessio erit
langort quam omnes ducunt generales dimicatores et
cuius obsessionis contraria sunt due ligaciones quarum
vna est in dexteris super gladium reliqua vero in sinistra

Zde jest opět provedena třetí pozice, jejímž krytem
bude dlouhý hrot, který provádějí všichni obecní
bojovníci. A protiakcí krytu jsou dvě navázání, pročež
jedno jest vpravo nad mečem, druhé naopak vlevo.
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28.

Versus: Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit
ad partes laterum peto sequi

Verš: Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí vázaný uniká stranou, spěchám následovat.

Postquam determinatum est de tertia custodia hic
determinat de quarta cuius obsessio erit halpschilt que
omnia prius habuisti invenies hic vsque ad proximum
signum crucis

Poté, co jest vymezena třetí pozice, bude zde vymezena
čtvrtá, jejímž krytím bude půlštít, jenž byl celý již dříve
proveden, což zde nalezneš až po nejbližší značku
kříže.
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29.

Hic sacerdos resumit quartam custodiam cuius custodie
quarta erit obsessio custodia prima & hoc in exemplum
suorum scolarium vt hic patet per exemplum

Zde kněz opět provádí čtvrtou pozici, kterážto čtvrtá
pozice bude krytem prvé pozice, v ukázce svému žáku,
jak jest zde uvedeno pro příklad.

Postquam scolaris superius obsedit sacerdotem hic
iterum ipse obsedit eum & hoc sub brachium &
notandum quod omnia ista tanguntur in prima custodia
videlicet sub brachium vsque ad proximam signum
crucis

Když žák nahoře vykryje kněze, sám ho zde ještě
jednou vykryje – čili pod paží. A nutno poznamenat, že
tohle vše se odkazuje na první pozici, tedy pod paží, až
po nejbližší značku kříže.
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30.
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31.

Hic resumitur custodia prima videlicet sub brachio
cuius obsessio erit langort & est generalis & modicum
valens & nota quod regens custodiam tria habet facere
Primo potest ligare in dextris super gladium Secundo
potest ligare in sinistris sub gladio Tertio potest
comprehendere gladium manu vt infra patet exemplo
proximo

Zde kněz opět provádí první pozici, tedy pod paží,
jejímž krytem bude dlouhý hrot, a jest obecný a
přiměřeně silný. A věz, že ten, kdo provádí pozici, má
tři možnosti, co dělat: Zaprvé může navázat zprava nad
mečem, zadruhé může navázat zleva pod mečem,
zatřetí může rukou uchopit meč, jak jest ukázáno dole
v následujícím příkladu.
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32.

Hic sacerdos deprehendit siue docet deprehendere
gladium obsedentis & nota quod gladius ipsius
obsedentis non potest absolui nisi mediante schiltslac
vbi sacerdotis manus percutiet cum scuto vt infra
exemplo proximo

Zde kněz zachycuje nebo učí zachycovat meč toho, kdo
kryje. A věz, že jeho meč nebude moci být osvobozen,
leda úderem štítu, kdy knězova ruka bude udeřena
štítem jako v dole následujícím příkladu.

Hic relevatur gladius scolaris mediante schiltslac et
caueat sacerdos ne scolaris ducet plagam capiti siue
fixuram generalem quam sacerdos consueuit docere
discipulos suos Preterea scias quod si scolaris dat
plagam capiti protectionem duc gladio connexque
scuto quod habetur in sinistra manu & sic frangis
scutum de manibus tui aduersarij vt patet infra proximo
exemplo

Zde jest žákův meč osvobozován úderem štítu. A kněz
musí dávat pozor, aby žák neprovedl sek na hlavu nebo
obecný bod, což kněz učil svého žáka si navyknout.
Mimo to bys měl znát, že když žák provádí sek na
hlavu, kryj se mečem spolu se štítem v levé ruce a tak
udeříš svého soupeře štítem do rukou, jak jest ukázáno
dole v následujícím příkladu.
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33.

Hic sacerdos ducit sextam custodiam que datur pectori
& nota quod solum illa fixura est ducenda que ducetur
de quita custodia vsque ad proximum signum crucis

Zde kněz provádí šestou pozici, která náleží hrudníku,
a věz, že jest proveden pouze bod, který jest prováděn
z páté pozice až k nejbližší značce kříže.

Hic sacerdos de ista custodia sexta iam dicta ducit
fixuram que fixura etiam de quinta custodia est ducenda

Zde kněz z této uvedené šesté pozice provádí bod,
kterýžto bod jest prováděn rovněž z páté pozice.
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34.

Hic scolaris per religacionem resistit & defendit
sacerdoti illam fixuram in proximo superius in proximo
exemplo per ipsum facto

Zde se žák staví na odpor znovunavázáním a brání se
knězovu bodu. Činím tak nahoře v následujícím
příkladu.

Postquam determinatum est de omnibus custodijs
supradictis hic determinat de septima custodia que
nuncupatur langort & notandum quod quatuor sunt
ligaciones que respiciunt illam custodiam videlicet due
liguntur de dextra parte relique vero due de sinistra
parte sed loquimur hic primo de ligatura super gladium
quod habes totum in custodia prima vsque ad quartum
exemplum vbi recipitur gladius & scutum

Poté, co jsou vymezeny všechny pozice, bude zde
vymezena sedmá, která se nazývá dlouhý hrot. A nutno
poznamenat, že jest čtvero navázání, které se vztahují k
této pozici: totiž dvě navázání z pravé strany, další dvě
ovšem z levé strany. Leč zde jest pojednáváno o prvním
navázání nad mečem, které máš celé v první pozici až
ke čtvrtému příkladu, kde jest vytrháván meč a štít.
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35.

Notandum quod scolaris prius in exemplo immediate
precedenti fecit ligaturam super gladium sacerdotis hic
sacerdos appropinquat erigendo gladium & scutum
propter proteccionem capitis

Nutno poznamenat, že v bezprostředně předcházejícím
příkladu žák nejprve navázal nad knězovým mečem.
Zde se kněz přibližuje, přičemž zvedá meč a štít k
obraně hlavy.

Hic scolaris recipit shiltslac & ex contrario plagam
infert sacerdoti

Zde žák přebírá úder štítem a v odvetě útočí sekem na
kněze.
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36.

Hic recipit ligatus i. inferior gladium et scutum
superioris.

Zde vázaný zachycuje - tedy meč dolní a štít horní.

Hic dereliquit voluntarie scolaris gladium & scutum
volens luctare cum sacerdote vt infra.

Zde žák záměrně pouští meč a štít a chce s knězem
zápasit jako dole.
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37.

Svperius sacerdos deprehensus fuit per scolarem in
modum luctationis quod sacerdos hic defendit vt patet
per exemplum

Nahoře byl kněz žákem uchopen po způsobu zápasu, a
proto se zde kněz brání, jak jest ukázáno pro příklad.

Hic resumitur iterum illa custodia vltima que ducetur
per scolarem Contrarium vero ducet sacerdos & est vna
ligatura de illis quatuor ligaturis videlicet subligacio in
sinistra parte vt hic patet per ymagines

Zde jest opět prováděna poslední pozice, kterou
provedl žák. Ale kněz provádí odvetu a ta jest jedním z
oněch čtyř navázání - totiž spodní navázání na levé
straně, jak jest ukázáno dole na obrázku.
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38.

Postquam superius exemplo proximo subligatum est
per sacerdotem scolaris vero recipit capud sacerdotis
quia fuit superior gladius suus & nota quod
quandocunque subligatur capud debet teneri in custodia
ne percutiatur vt hic vnde versus Dum subligaueris
caueas ne decipieris Dum subligatur capud ligantis
recipiatur

Avšak poté, co jest ve výše uvedeném předchozím
příkladu knězem zdola navázán, zasahuje žák knězovu
hlavu, protože jeho meč byl výše. A věz, že kdykoli jest
zdola navazováno, musí se dávat pozor na hlavu, aby
nebyla nezasažena jako zde. Odtud verš: Když zdola
navazuješ, dávej pozor, aby ses nenechal oklamat.
Když jest navazováno zdola, jest zasahována hlava
toho, kdo vázal.

Svperius scolaris duxit plagam percutiens capud
sacerdotis quod sacerdos hic defendit quia ducit
contrarium vt patet per exemplum

Nahoře žák provádí sek, aby zasáhl knězovu hlavu, a
zde se kněz brání, protože provádí odvetu, jak jest
ukázáno pro příklad.
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39.

Hic iterum ducitur vltima custodia que nuncupatur
langort quam in hoc loco regit sacerdos scolaris vero de
hijs quatuor ligacionibus ducit vnam videlicet super
gladium vt patet hic per exemplum

Zde jest opět prováděna poslední pozice, která se
nazývá dlouhý hrot, a na tomto místě ji provádí kněz.
Žák ovšem ze čtyř navázání provádí jedno, zjevně nad
mečem, jak jest ukázáno pro příklad.

Postquam superius ligatum est super gladium
sacerdotis vt supra visum est hice vero sacerdos
defendit per illum actum qui vocatur sthich vt patet hic

Poté, co byl knězův meč navázán shora, jak jest vidět
nahoře, se kněz brání akcí, která se nazývá bod, jak jest
zde ukázáno.
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40.

Hic vltima custodia videlicet Langort ducitur hic per
scolarem super quam custodiam ligat sacerdos de illis
quatuor ligacionibus vnam videlicat super gladium in
dextris & nota quod quandocumque ligatum est ex parte
ligantis ligatus potest fugere quocumque vult aut in
sinistris aut in dextris vnde diligenter videas si fugere
incipiat dum sequaris vnde versus ligatus fugit ad partes
laterum peto sequi

Zde žák provádí poslední pozici, tedy dlouhý hrot, nad
kteroužto pozicí kněz váže jedním z oněch čtyř
navázání, zjevně zprava nad mečem. A věz, že
kdykoliv jest navazováno ze strany, vázaný vázajícímu
může uniknout kamkoliv chce: buď nalevo anebo
napravo, pročež pozorně sleduj, kdyby začal unikat,
abys ho následoval. Odtud verš: Vázaný uniká stranou,
spěchám následovat.

Ex illa ligatura superius tacta que ducta est per
sacerdotem scolaris fugit vt supra dictum est vt patet
hic quia fugit sub brachio quod immediate sequitur
sacerdos percutiendo capud vt hic

Z tohoto horního navázání, které jest provedeno
knězem, žák uniká, jak jest uvedeno výše a zde
ukázáno. Protože uniká pod paží, kněz okamžitě
následuje a zasahuje hlavu jako zde.
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41.

Nota quod hic est alia custodia videlicet superior
Langort que ducitur hic per sacerdotem suis scolaribus
in exemplum iubendo scolarem suum ducere illum
actum videlicet ponendo se ad eum vt patet hic per
exemplum

Věz, že zde jest provedena jiná pozice, zjevně horní
dlouhý hrot, kterou zde provádí kněz jako příklad
svému žáku, a nařizuje svému žáku, aby provedl tuto
akci, zjevně se mu stavěje tak, jak jest zde ukázáno pro
příklad.

Hic sacerdos religat defendendo atque contradicendo
scolari & erit vna ligacio de illis quatuor ligacionibus
videlicet super gladium in dextris quod habes superius
totum in alijs supradicti

Zde se kněz brání vazbou a rovněž provádí odvetu na
žáka. A bude to jedno z oněch čtyř navázání, zjevně
zprava nad mečem, což máš celé výše v jiném popisu.
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42.

Postquam superius religatum est per sacerdotem hic
scolaris querit alias vias percutiendi sacerdotem &
notandum quod cum credit se sacerdos posse ligare
scolaris interim percutit brachia ipsius sacerdotis
supradicti Nota hic etiam quod non solum percutuntur
sed
brachia vis istius actus siue plage consistit in fixura que
potest hic duci

Poté, co jest knězem shora navázáno, žák zde chce
kněze zasáhnout jiným způsobem. A nutno poznamenat, že jelikož se kněz domnívá, že může s důvěrou
navázat, žák mu mezitím probodne paži. Povšimni si
zde také, že paže ještě nebyla zasažena, ale síla této
akce čili seku se zastavuje v bodu, který zde může být
proveden.

Hic sacerdos sentiens brachia sua esse lesa volens
ducere plagam trahendo se seorsum demum scolaris
sequitur vt hic & cetera

Zde kněz shledává, že jeho paže jest ohrožena. Hodlá
se odtáhnout a provést sek. Žák na závěr následuje jako
zde a tak dále.
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43.

Hic ducetur quedam custodia generalis que nuncupatur
vidilpoge quam regit sacerdos scolaris vero
ad
contrariando sic ponendo se ipsum vt patet hic per
ymagines

Zde jest prováděna jistá obecná pozice, která se nazývá
houslový smyčec, což provádí kněz. Ale žák prováděje
odvetu se mu sám postaví tak, jak jest ukázáno zde na
obrázku.

Postquam scolaris posuit gladium suum super
brachium sacerdotis quod habetur etiam pro ligatura vt
patet superius hic sacerdos vertit manum que regit
scutum recipitque gladium ipsius scolaris vt in hoc
exemplo

Poté, co žák umístil svůj meč nad paži kněze, což
provádí také kvůli navázání, jak jest uvedeno výše,
kněz zde obrací ruku, která vede štít, a vytrhne meč
svého žáka tak, jako v tomto příkladu.
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44.

Hic iterum resumitur illa custodia videlicet vidilpoge &
ducitur per sacerdotem scolaris ducit hic idem vt supra

Zde jest opět ona pozice, totiž houslový smyčec, a jest
prováděna knězem. Žák zde dělá totéž, co výše.

Hic religat sacerdos vt supra

Zde kněz znovu váže jako výše.
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45.

Ex illa ligatura sacerdos recipit schiltslac vt supra
sepius tactum est ex ligaturis supradictis

Z tohoto navázání kněz přebírá úder štítem, jak jest již
výše dotčeno z výše uvedených navázání.

Nota quod iterum hic resumitur vltima custodia
videlicat Langort circa quod notandum est quod illa
fixura ducetur hic mediante qua regens custodiam
fingitum super ventrem siue penetratur gladio & nota
quod non est plus depictum de illo frusco quam ille due
ymagines quod fuit vicium pictoris

Věz, že zde jest opět prováděna poslední pozice, tedy
dlouhý hrot. Jest k tomu nutno poznamenat, že tento
bod zde bude veden na střed toho, kdo provádí pozici bude bodnut mečem nad břicho. A poznamenávám, že
o tomto úskoku není více vyobrazení než tyto dva
obrázky, což jest chybou kreslíře.
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46.

Hic ducit sacerdos suam custodiam specificatam
videlicet Langort que opsedetur per scolarem cuius
opsessio erit halpschilt vt patet hic per exemplum

Zde kněz provádí svou zvláštní pozici, totiž dlouhý
hrot, jenž jest žákem vykryt, jehož vykrytím bude
půlštít, jak jest ukázáno zde pro příklad.

Hic ponit se sacerdos sub gladium scolaris quod sepius
prius tactum est unde Versus Dum ducitur halpschilt
cade sub gladium quoque scutum

Zde se kněz pokládá pod žákův meč, což jest již dříve
dotčeno. Odtud verš: Jest-li prováděn půlštít, klesni pod
meč i štít.
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47.

Postquam sacerdos superius posuit se ad scolarem hic
scolaris religat & calcat volens facere quod subsequitur
& quia multas formas superius habetis vnde non est
necesse plura ponere exempla vnde versus Ligans ligati
& cetera

Poté, co se kněz výše položil k žákovi, žák zde znovu
váže a postupuje chtěje provést, co navazuje. A protože
výše máš mnoho způsobů, není nutné uvádět více
příkladů. Pročež verš: Vázající a vázaný atd.

Nota quod ex illa religacione ex parte scolaris ducetur
vtilis plaga videlicet faciendo separacionem gladij &
scuti sacerdotis necnon intrando vt p quod nusquam
plus in libro scriptum est vt patet hic per exemplum

Věz, že z tohoto znovunavázání jest ze strany žáka
prováděn užitečný sek, totiž rozdělení knězova meče a
štítu. A rovněž vstupuje, což není nikde dále v knize
popisováno, jak jest ukázáno zde pro příklad.
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48.

Hic iterum resumitur specificata custodia sacerdotis
que nuncupatur Langort vt superius visum est deinde
scolaris obsedit eum vt supra quod est halpschilt sed
alia exempla subsecuntur vt patet infra

Zde jest opět prováděna zvláštní knězova pozice, která
se nazývá dlouhý hrot, jak jest vidno výše. A žák ji opět
kryje jako výše, to jest půlštítem, ale následuje jiný
příklad, jak jest ukázáno níže.

Hic sacerdos ponit se ad scolarem vt sepius prius visum
est

Zde se kněz pokládá k žákovi, jak jest již k vidění dříve.
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49.

Notandum quod scolaris ducit hic plagam generalem
quam consueuerunt ducere omnes generales
dimicatores ex supradictis proxime tactis videlicet
quando ligans & ligatus sunt in lite tunc ligans qui est
superior vadit post caput & obmittit schiltslac mediante
quo subsequitur plaga sacerdos vero intrat ut hic

Nutno poznamenat, že zde žák provádí obecný sek,
jaký mají ve zvyku provádět všichni obecní šermíři z
výše uvedeného předchozího dotyku, tedy když
vázající a vázaný jsou ve sváru. Tu vázající, který jest
výše, jde po hlavě a opomíná bezprostředně úder
štítem, pročež následuje sek a kněz vstoupí, jako zde.

Nota quod resumitur hic specificata custodia sacerdotis
apellata Langort sed est valde aliena obsessio hic
depicta & valde rara & sciendum quod omnia ista
reducuntur ad custodiam primam et ad obsessionem
que dicitur halpschilt & cetera

Věz, že zde jest opět prováděna zvláštní knězova
pozice zvaná dlouhý hrot, leč zde jest vyobrazeno
velmi nevhodné a velice vzácné krytí a mělo by být
známo, že všechny se zjednodušují k první pozici a ke
krytí řečenému dlouhý hrot atd.
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50.

Hic sacerdos ducit quandam fixuram prius tactam quia
scolaris qui fuerat obsessor supra exemplo proximo
obmittit omnes suos actos quia si religasset fuisset
subportatus vt patet infra exemplo proximo

Zde kněz provádí dříve uvedenou pozici, poněvadž
žák, který se kryl dle předchozího horního příkladu,
opomíná všechny své akce, protože kdyby navázal,
přenesl by dolů, jak ukazuje následující příklad dole.

Notandum quod ex hiis ista fixura superius tacta per
sacerdotem erit hic quedam religacio facta per scolarem
quod oportet de necessitate si volumus quod defendatur
fixura superius depicta

Nutno poznamenat, že z tohoto knězem výše
provedeného bodu zde bude žákem navázáno, což jest
nezbytně nutné, chceme-li se bránit výše
vyobrazenému bodu.
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51.

Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes
laterum peto sequi

Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí - vázaný
uniká stranou, spěchám následovat.

Hic tertia custodia obsessa est cum specificata custodia
sacerdotis que nuncupatur langort et consulo bona fide
quod is qui regit tertiam custodiam non protrahat suos
actus alioquin is qui regit obsessionem sacerdotis intrat
cum fixura quod est in communi vsu sacerdotis

Zde jest třetí pozice kryta zvláštní knězovou pozicí
zvanou dlouhý hrot. A radím s dobrou vírou, protože
ten, kdo provádí třetí pozici, svou akci neprotáhne,
jinak ten, kdo provádí knězův kryt, vstoupí s bodem,
což jest obecně v knězově užívání.
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52.

Postquam sacerdos superius obsessus fuit hic scolaris
schutzet sacerdos vero ducit quandam religacionem vt
hic patet

Poté, co byl kněz nahoře vykryt, žák zde provádí
bránění. Kněz však provádí znovunavázání, jak jest zde
ukázáno.

Hic resumitur quarta custodia que est obsessa cum
specificata custodia sacerdotis Sacerdotis est econtra
obsidere aliquin scolaris intrat vt prius & veniunt
omnes actus quos prius habuisti

Zde jest opět prováděna čtvrtá pozice, jež jest vykryta
zvláštní knězovou pozicí. Knězovou protiakcí jest
nějaké krytí, žák vstupuje jako dříve a dochází ke všem
akcím, které máš uvedeny výše.
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53.

Hic iterum sumitur quinta custodia que etiam obsessa
est cum specificata custodia sacerdotis que dicitur
langort vt patet hic per exemplum

Zde jest opět prováděna pátá pozice, která jest rovněž
vykryta knězovou zvláštní pozicí, jež se nazývá dlouhý
hrot, jak jest zde uvedeno pro příklad.

Ligans ligati contrarij sunt & irati ligatus fugit ad partes
laterum peto sequi

Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí - vázaný
uniká stranou, spěchám následovat.
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54.

Hic obsedetur quinta custodia cuius obsessio erit
halbschilt & nota regens custodiam solum habet due
facere primo potest ducere fixuram secundo potest
ducere plagam diuidendo scutum & gladium

Zde jest kryta pátá pozice, jejímž krytem bude půlštít.
A věz, že ten, kdo vede pozici, může udělat jen dvojí:
zaprvé může provést bod, zadruhé může provést sek
rozdělující štít a meč.

Superius scolaris obsessessus est hic vero recipit
fixuram vt patet per exemplum

Nahoře jest žák tím, kdo byl vykryt, zde se však přebírá
bod, jak jest ukázáno pro příklad.
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55.

Post fixuram superius ductam per scolarem hic
sacerdos defendendo schutzet & recipit plagam hoc est
generalis regula in arte sacerdotis

Po bodu, který žák provedl výše, se zde kněz v obraně
brání a přebírá sek, což jest obecným pravidlem v
knězově umění.

Hic iterum resumitur quinta custodia cuius contraria
erit halpschilt vt patet per exemplum

Zde jest opět prováděna pátá pozice, jejíž protiakcí
bude půlštít, jak jest uvedeno pro příklad.

Nota quod quandocumque ducetur halpschilt contra
illam quintam custodiam dividendo scutum & gladium
cum plaga vnde consulo quod quandocumque ducis
illam obsessionem videlicet halpschilt intras cum
fixura sine misericordia

Věz, že kdykoliv jest proti této páté pozici prováděn
půlštít, rozdělí sekem štít a meč. A radím, že kdykoliv
provádíš tento kryt, tedy půlštít, vstoupíš bez slitování
bodem.
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56.

Hic scolaris ducit stich, quare sacerdos obmittit suam
defensionem vt patet hic per exemplum

Zde žák provádí bod, pročež kněz opomíjí svou obranu,
jak jest zde uvedeno pro příklad.

Hic sacerdos defendit illum actum superius ductum vt
patet hic per sacerdotem

Zde se kněz brání oné výše provedené akci, jak jest zde
knězem uvedeno.
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57.

Prius quam superius in tertio exemplo ymaginarum
fixura quedam ducta est per scolarem eandem vero
fixuram sacerdos hic defendit recipiendo schilslac ut
patet hic per exemplum

Dříve byl výše ve třetím příkladu vyobrazen bod, který
jest proveden žákem. Zde se však kněz rovněž brání
bodu přebíraje úder štítem, jak jest zde uvedeno pro
příklad.

Hic iterum se resumitur quinta custodia de qua superius
dictum est sepius & est notandum quod sacerdos
obsedit scolarem obsessione quandam rara & valde
bona in exemplum suorum discipulorum & sciatur
quod si scolaris ducet fixuram que duci consueuit de
consuetudine sacerdos debet etiam ducere fixuram
contra fixuram scolaris quia sua magis valet intrando
cum sinistro pede si autem intrare nequiuerit cedat cum
dextro pede nichillominus non obmittatur quin etiam
ipsa fixura perficiatur si autem scolaris obsedit eum
econtrario mediante halpscilt sacerdos cadet sub gladio
& scutum & tunc superueniunt ea que prius visa sunt in
custodia prima Vnde versus Dum ducitur halpscilt cade
sub gladium quoque scutum

Zde jest opět prováděna pátá pozice, o níž jest výše
často psáno. A jest nutno poznamenat, že kněz kryje
žáka krytem ojedinělým a velmi dobrým jako příklad
svému žáku. A jest známo, že když žák provádí bod,
což bude obvykle provedeno ze zvyku, tu musí kněz
proti žákovu bodu provést rovněž bod, protože jeho
bude silnější, když vstoupí levou nohou. Nemůže-li
však vstoupit, neměl by přesto opomenout ustoupit
pravou nohou, aby bod nedosáhl. Ovšem když jej žák
vykryje půlštítem, kněz klesá pod meč a štít a takto
přejde k tomu, co je vidět dříve u první pozice. Pročež
verš: Jest-li prováděn půlštít, klesni pod meč i štít.
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58.

Hic scolaris perfecit suam fixuram sacerdos vero
obmittit omnes suos actus

Zde žák dokončuje svůj bod, avšak kněz opomíjí
všechny své akce.

Hic nota quod sacerdos defendit hic fixuram scolaris

Zde věz, že kněz se brání žákovu bodu.
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59.

Notandum quod hic resumitur quarta custodia cuius
quarte custodie obsessio est specificatum langort
sacerdotis videat autem obsessor ne regens custodiam
ducet aliquam plagam quia periculosum erit sic diu
latiare vnde ducat primo schuzin demum fixuram non
obmittat

Nutno poznamenat, že zde jest opět prováděna čtvrtá
pozice, přičemž krytem čtvrté pozice jest knězův
zvláštní dlouhý hrot. Ten, kdo kryje, by však měl
sledovat, zda ten, kdo provádí pozici, neprovádí nějaký
sek, poněvadž bude nebezpečné se takto rozmachovat.
Proto provádí nejprve bránění a na závěr by neměl
opomenout bod.

Hic sacerdos econtrario obsedit scolarem quod puto
melius esse quod potest ab aliquo edoceri quia si hoc
non fiet scolaris ipsum invaderit cum fixura quod nunc
suus erit sed ex hiis oritur ludus prime custodie
videlicet ligantis & ligati quod patet infra in exemplo
proximo

Zde naopak kněz vykryl žáka, což považuji za lepší,
poněvadž se tomu může od někoho naučit, protože
kdyby to neudělal, žák jej napadne bodem, protože nyní
to bude vhodné. Ale povstává z toho hra první pozice,
tedy vázající a vázaný, jak jest uvedeno dole v
následujícím příkladu.
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60.

Hic erunt ligaciones que superius tacte sunt sepius vnde
versus ligans ligati contraria sunt & irati & cetera

Zde budou navázání, která jsou již uvedena výše.
Pročež verš: Vázající a vázaný jsou proti sobě a vzteklí
atd.

Ex illis ligacionibus superius ductis scolaris ducit illam
plagam per caput ducendo gladium mediante schiltslac

Z těchto výše provedených navázání provádí žák sek na
hlavu veda meč prostřednictvím úderu štítem.
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61.

Notandum quod plagam superius ductam per scolare
sacerdos defendit hic in hunc modum quia scolaris
gladius fuit inferior & cum esset in actu ducendi
plagam ducendo gladium seorsum sacerdos vero
antequam scolaris ducat gladium suum ad usum
debitum recipit plagam vt patet hic per exemplum

Nutno poznamenat, že sek prováděný nahoře žákem,
zde kněz kryje tímto způsobem, protože žákův meč byl
dole. A bude-li chtít při akci provést sek, provede to
odděleným mečem, avšak kněz uvede svůj meč do
pohybu dříve než žák a povinně přebírá sek, jak jest zde
uvedeno pro příklad.

Hic iterum resumitur quarta custodia cuius custodie
obsessio erit specificatum langort sacerdotis &
notandum quod quandocunque sic se habet ludus ut hic
tunc consulo tam regenti custodiam quam obsedenti
eam ne quisquam eorum protrahendo obmittat quod
suum est videlicet ex parte regentis custodiam obsessio
& ex parte obsidentis fixura

Zde jest opět provedena čtvrtá pozice, kteréžto pozice
krytím bude zvláštní knězův dlouhý hrot. A nutno
vědět, že kdykoliv se má hra tak jako zde, tu radím
tomu, kdo provádí pozici, stejně jako tomu, kdo ji
kryje, aby nikdo naodkládal, co mu náleží učinit: tedy
kryt ze strany toho, kdo provádí pozici, a bod ze strany
toho, kdo se kryje.
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62.

tam

Superius dictum est de eo qui regit custodiam quam de
eo qui eam possedit & quia prior erit scolaris qui
superius fuerat obsessessor ducit quod suum est
videlicet primo schuzin ut hic & infra exemplo proximo
fixuram quia sacerdos omnes suos actus obmittit vnde
qui prior vadit prior erit ad faciendum dampnum suo
aduersario

Výše se mluví o tom, kdo provádí pozici, i o tom, kdo
ji kryje, a protože bude nejprve žák, který se nahoře
kryl, provádět, co mu náleží, tedy první bránění, jako
zde. A dole v následujícím příkladu bodá, protože kněz
opomíjí všechny své akce. Odtud: Kdo první vykročí,
ten jako první zasáhne svého soupeře do obličeje.

Post quam determinatum est superius de actibus
scolaris & de obmissione actuum sacerdotis hic iterum
sacerdos obmittit quod suum est donec scolaris suam
perducit adessentem intracionem ut patet hic

Poté, co jest výše vymezena žákova akce a knězovo
opomenutí akce, zde kněz opět opomíná, co mu náleží,
pokud by žák dovedl do konce svůj výpad, jak jest zde
uvedeno.
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63.

Notandum est quod hic resumitur custodia prima
videlicet sub brachio cuius obsessio est specificata
custodia secunda sacerdotis locata in humero dextro &
nota quod regentis custodiam statim erit schuzin nulla
mora interposita alioquin ex parte adversarij ducetur
halbschilt quod erit regenti custodiam valde
perniciosum & ex hiis generantur omnia que habuntur
de prima custodia de quibus habetur in primo quaterno

Nutno poznamenat, že zde jest opět provedena první
pozice, tedy pod paží, jejímž krytem jest zvláštní
knězova druhá pozice spočívající na pravém rameni. A
věz, že provedení pozice bude ze strany protivníka
okamžitě a bez prodlení bráněno provedením půlštítu,
protože provedení pozice bude velmi nebezpečné. A z
toho vyplývá vše, co bylo uvedeno z první pozice, o
čemž bylo pojednáváno v první čtvrtině.

Hic sacerdos qui regebat custodiam ducit schutzin quod
erit proptereo quia prior erit paratus & est bene
consulendum quod obsidens statim ligat super gladium
ipsius regentis custodiam quod hic obmittitur ut patet
per exemplum

Zde kněz, který opět zaujal pozici, provádí bránění, což
bude z toho důvodu, jelikož bude připraven jako první.
A jest dobré poradit, že ten, kdo kryje, sám ihned
naváže nad mečem, což jest zde opomenuto, jak jest
uvedeno pro příklad.
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64.

Hic erunt ligationes superius & inferiores que sepius
ducte sunt ... Vnde versus Ligans ligati & cetera
walpurgis

Ex hiis superioribus ligacionibus sacerdos recipit
schiltslac quia erat superior & prius parata

Zde budou horní a dolní navázání, která jsou často
prováděna ... Pročež verš: Vázající a vázaný a tak dále.
Z horních navázání přebírá kněz Walpurgis* úder
štítem, protože byl výše a dříve připraven.

* Slovo walpurgis znamená čaroděj, a v daném kontextu to může být jméno nebo přezdívka, kterou mistrovi dali jeho
žáci, protože je nadepsáno nad slovem kněz, které nepochybně doplňuje, protože slovo kněz není přešktnuto.
V některých studiích se slovo walpurgis, ač mužského rodu, překládá jako „čarodějnice“, což je špatně. Kdyby šlo o
čarodějnici, bylo by napsáno walpurga.
69

Rozbor šermu mečem a puklířem dle rukopisu I.33
Předně je nutné nadefinovat náš vztah k rukopisu I.33 a pohled na něj coby učební materiál. Primární předpoklady,
abychom mohli s rukopisem seriozně pracovat, tedy zní: 1) Musí to fungovat, 2) Jsou to ověřené a krvavou praxi prošlé
techniky, 3) Není to úplné a vyčerpávající pojednání, 4) Bylo vybráno to nejlepší a nejúčelnější.
Abychom dále zamezili zmatkům, bude nutné rozhodnout se buď pro originální nebo do češtiny přeložené názvosloví.
Vědecky správnější by bylo užívání německo/latinského pojmenování, ale vzhledem k českému skloňování je to
poněkud nepraktické. Ovšem z důvodu terminologické čistoty navrhuji zapomenout na novodobé šermířské termíny
jako "pravý býk", "levý trpaslík" "střeh" i "střecha" a raději používat terminologii rukopisu - tedy "druhá pozice" či
"dvojka"; "první pozice" či "jednička"; "sek ze čtvrté pozice" či "sek ze čtyřky", případně "svislý sek".
Pro snadnější orientaci budou všechny citace uvedeny závorkou ve tvaru: (stránka rukopisu-odstavec).
Šipky v obrázcích budou mít následující významy: červené šipky  označují pohyby útočníka (resp. toho, kdo akci
zahajuje), modré šipky  pak pohyby obránce (resp. toho, kdo reaguje); plná čára označuje útočné pohyby čepele,
puklíře, popř. ruky, přerušovaná čára označuje pohyby pomocné jako např. kroky, přetáčení rukou, zaujímání vazby
čepelí apod.
Věci v pozadí
O mnohých věcech se rukopis přímo nezmiňuje, ale tyto vyplývají ze souvislostí. První věcí, která každého ihned
zaujme, je spojené držení rukou. Je zde patrná snaha chránit za všech okolností puklířem pravou ruku držící meč. Proč
asi? Zamyslíme-li se nad tím, musíme nutně dospět ke konstatování, že to bylo nanejvýš nutné, neboť předsek či hbitý
sek na nechráněnou ruku patřil k základním návykům každého jen trochu zkušeného šermíře. Jinými slovy: ač to
rukopis nikde přímo nezmiňuje, sek na ruku nebo předsek namísto krytu je na místě vždy, když je pravá ruka odkryta.
Opomenutí rovná se chybě.
Hlavními terči jsou hlava a pravá ruka. V určitých předem připravených situacích je útočeno také na hrudník a to
zepředu nebo z boku. Na ostatní části lidského těla není vhodné útočit, patrně proto, že zásah zde není dostatečně
"finální" a umožňuje soupeři dokončit jeho útok nebo i dál pokračovat v boji.
Pohyby nohou v rukopise definovány nejsou. Praxí jsme si ale ověřili, že hlavními požadavky na práci nohou jsou
možnost bleskové akcelerace a velká pohybová volnost do všech směrů. Jako nejvhodnější se ukázal volný střeh s mírně
pokrčenými koleny a s váhou na špičkách, jak to ostatně naznačují i ilustrace v rukopisu. Pohyby nohou zahrnují krok
za zadní nohy, posun obou nohou, výpad z přední nohy, skok oběma nohama a běh. Poslední dva nejsou v současném
"historickém" šermu užívány, ale zde jsou velice důležité, zejména při přímých bodech, kdy jde o zlomky vteřin a zásah
není jistý. Typickým příkladem je přímý odbod po přenesení vazby dolů. Útočník při bodu skočí vpřed a poté se
rozběhne do strany, aby se vyhnul soupeřově protiakci. Teprve poté je čas zjišťovat, zda byl soupeř zasažen či nikoliv.
Změna rychlosti pohybu a vzdálenosti hraje velkou úlohu při úvodní fázi, kdy se soupeři snaží zahájit boj získáním
časové nebo poziční výhody nad soupeřem.
Útok je až návaznou fází bojové sekvence, mnohem důležitější fází je zahájení boje. Na ní totiž závisí úspěšnost útoku
a šance obou soupeřů. Jsou-li oba soupeři znalí a pozorní, odehraje se obvykle několik pokusů o zahájení boje, než se
jedné ze stran otevře možnost zahájit útok. Čím lepší časovou nebo poziční převahu (předstihne soupeře v tempu,
donutí jej zaujmout nevhodnou pozici atd.) si útočník zajistí v první fázi, tím větší šanci má ne úspěch a jeho soupeř o
to zhoršené šance na reakci a účinnou obranu. Útočit bez získání počáteční výhody je na pováženou, protože
připravený a pohotový soupeř bude kontrovat protisekem, protibodem nebo se zkoncentruje na důraznou odvetu po
krytu. Vhodné zahájení boje jej naopak přivádí do tísně, v níž je mu vnucen styl a rychlost boje soupeře a nezbývá mu
než reagovat defenzivně. Neudělá-li útočník chybu, může se tato tíseň dále zvětšovat. A v tísni člověk snáze udělá
fatální chybu. Pokud se obránci podaří z této tísně vymanit (zrychlením, zvětšením vzdálenosti či chybou soupeře),
teprve tehdy získává možnost ofenzivního chování.
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Kryty jsou přijímány primárně na meč, puklíř chrání pravou ruku. Kryt samotným puklířem (nejde-li o záraz) se jeví
nestabilním a neumožňuje provést vazbu. Vazba je alfou a omegou tohoto stylu šermu. Umožňuje totiž kontrolovat
soupeřovu čepel a tak si připravovat situaci, kdy je vlastní útok nejúčinnější (např. přenos dolů doleva a poté útok
shora zprava) a naopak riziko současného soupeřova protiútoku je co nejmenší. Žijeme jen jednou a v šermu riskuje
jen blázen. Takto by se dalo charakterizovat ústřední motto stylu šermu podle rukopisu I.33.
Blokování nebo uchopení se provádí vždy na obě ruce soupeře. Uchopení nebo blokování jen jedné ruky je hrubou
chybou, neboť umožňuje soupeři bezprostřední útok volnou rukou na malou vzdálenost.
I. První pozice (prima custodia) (str. 1, 3-16, 22, 30, 31, 32)






První pozice umožňuje vodorovný sek zleva (a seky příbuzné), ale rovněž z ní lze snadno zaujmout obrannou
pozici dlouhý hrot (a,b), resp. půlštít, a to pouhým pohybem pravé paže. Štít zůstává vysunut vpřed, pouze
reaguje na směr, z něhož je ohrožena ruka držící meč.
Velmi příbuzným pohybem lze taktéž vstoupit do soupeřova útoku nebo v případě jeho opomenutí. Ruce jdou
v tomto případě výše (c,d).
Prostým propnutím pravé ruky v lokti lze přejít i do pozice berla (e).
Krytem podobným půlštítu (ale s překříženýma rukama) lze krýt seky přicházející zprava (f). (3-4)
"Poznamenávám, že první pozice, tedy pod paží, může být kryta sama sebou … po způsobu shodujícím se s
krytem, který se nazývá půlštít, ale liší se v tom, že meč jest pod paži napřažen nad štítem tak, že ruka ovládající
štít jest obejmuta rukou, která ovládá meč."

protiakce (contrario): O první pozici hovoří rukopis jasně: (3-2) "Verš: První pozice má dále dvě protiakce: první protiakcí
jest půlštít, druhou dlouhý hrot. Bude-li prováděn půlštít, klesni pod meč i štít. Bude-li obecný, bere hlavu. Pak zaujmi
bodný úder. Když provede vazbu, postoupí, pak zaujmi úder štítem jako protiakci."
Půlštít (str. 3, 5, 16)
Dlouhý hrot (str. 12, 14)
Nucken (str. 6)
Berla (str. 7, 8, 9, 10)
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II. Druhá pozice (secunda custodia) (str. 1, 17-21)








Druhá pozice umožňuje především šikmý sek zprava (a seky příbuzné).
Seky přicházející z levé strany lze z této pozice řešit tzv. bráněním. Poznámka k obrázku: štít ve skutečnosti míří
vpřed, nikoliv do strany. (17-1) " … kdo se kryje, vede z této pozice kryt, jenž bude zván bránění, protože
kterákoliv pozice má nějakou ochranu, tedy bránění." hypotéza: slovem "bránění" (schützen) jsou patrně
označovány obecné kryty, není to speciální pozice či technika.
Pro seky jdoucí zprava a shora lze velice snadno pouhým pohybem ozbrojené paže přejít do krytů dlouhý
hrot nebo půlštít (a,b), v případě seku přicházejícího šikmo zprava (tzn. ze třetí pozice) je z této pozice vhodný
též tento kryt (c).
Z druhé pozice lze čelit svislému seku ze čtvrté pozice: (21-2) "Zde ale jest kněz v pohybu provádějíc sek shora.
Učí žáka otáčet štít a meč, vstupovat mečem jako zde, čímž pádem protivník nemůže sek dovést k účinku."
Z druhé pozice přechází žák do dlouhého hrotu (d) a v tempu ohrožuje kněze, jenž musí reagovat.

Protiakce (contrario):
O odvetách po krytu druhé pozice říká rukopis toto: (17-2) " … kdo byl prve tím, který se kryje, může učinit trojí: Zaprvé
může odtlačit meč dolů a pak projít skrz. Zadruhé může vést úder na pravou stranu. Zatřetí může provést úder na levou
stranu. …"
Půlštít (str. 19, 20)
Bránění (str. 17)
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III. Třetí pozice (tertia custodia) (str. 1, 23, 24, 25, 26-28, 51)





Třetí pozice umožňuje především šikmý sek zleva (a seky příbuzné). Text rukopisu praví: (17-1) "… třetí pozice,
jenž jest držena v levém rameni, se příliš neliší od druhé."
Seky přicházející z levé strany lze z této pozice (stejně jako z druhé) řešit krytem zvaným bránění. Poznámka k
obrázku: štít ve skutečnosti míří vpřed, nikoliv do strany. (hypotéza: slovem "bránění" (schützen) jsou patrně
označovány obecné kryty, není to speciální pozice či technika.)
Pro seky jdoucí zprava a shora lze velice snadno pouhým pohybem ozbrojené paže přejít do krytů dlouhý
hrot nebo půlštít (a,b), v případě seku přicházejícího šikmo zprava (tzn. ze třetí pozice) je z této pozice vhodný
též tento kryt (c).

Protiakce (contrario):
Půlštít (str. 25)
Dlouhý hrot (str. 25, 27)
Dlouhý hrot II (str. 51)
kryt (d) (str. 23, 24) Pozn. Obrázek a text (23-1) hovoří o zahájení, nikoliv o seku a krytu - viz. dále (23-2) a (25-1).
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IV. Čtvrtá pozice (quarta custodia) (str. 1, 28-29, 30-31, 52, 59, 61, 62)


Ze čtvrté pozice lze provést zejména svislý sek (a seky příbuzné). (29-1) "Zde kněz opět provádí čtvrtou pozici,
kterážto čtvrtá pozice bude krytem prvé pozice, a v ukázce svému žáku, jak zde uvedeno pro příklad."

Protiakce (contrario):
Půlštít (str. 28)
Dlouhý hrot II (str. 52, 59, 61)
Bránění (d) (str. 62)

74

V. Pátá pozice (quinta custodia) (str. 1, 2, 33, 53, 54, 55, 57)





Pátá pozice umožňuje především vodorovný sek zprava ostřím (a seky příbuzné) a bod: (33-2) "Zde kněz z této
řečené šesté pozice provádí bod, kterýžto bod jest rovněž z páté pozice prováděn."
hypotéza: obrázek je nepřesný - meč by měl být na plocho a palec nahoře.
hypotéza: předchozí citace dokazuje, že z této pozice lze útočit přes pozici VI, pak je to zřejmě možné i přes
pozice II, III, IV.
hypotéza: z této pozice lze provést např. sek rubem, ale rukopis zřejmě rubové seky nezná. Můžeme důvodně
předpokládat, že v systému šermu podle rukopisu I.33 není výhodné rubové seky používat.

Protiakce (contrario):
Půlštít (str. 54, 55, 57)
Dlouhý hrot II (str. 53)
Další krytí šesté pozice lze odvodit z krytí druhé pozice: bránění, projití skrz (str. 17, 18).

VI. Šestá pozice (sexta custodia) (str. 1, 2, 33, 34, 58)



Šestá pozice umožňuje především bod.
Je to velice výhodná pozice, protože se z ní dá velmi snadno přejít do všech dalších pozic vpravo i vlevo.

Protiakce (contrario):
Půlštít (str. 54, 55, 57)
Dlouhý hrot I (str. 33)
Houslový smyčec (str.43, 44)
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VII. Dlouhý hrot I (langort) (str. 1, 2, 34, 37, 39, 40, 45)




Fungování dlouhého hrotu nejlépe charakterizuje citace: (2-1) "Poznamenávám, že jádro celého šermu spočívá
v této poslední pozici, jenž bude nazvána dlouhý hrot. Kromě toho v ní budou ukončeny všechny akce mečem z
pozic, to jest, že končí v ní a nikoliv v jiné. ..." Vychází z něj zejména obranné akce, ale můžeme v něm spatřovat
i výchozí pozici, tedy cosi jako výzvu, z níž je možné podle (62-2) provést např. přímý bod (viz. d, viz. též Kap.
XVIII - intrario). Velkou výhodou je fakt, že ač je meč před tělem, nelze na něj provést vazbu. Pozn. Puklíř by
měl proti seku krýt ruku shora, nikoliv ze strany.
Dlouhý hrot je také zvláštní tím, že je současně finální fázi svislého seku provedeného ze IV.pozice a také pozicí,
do níž se šermíř často dostane při vazbě a přenosu. Proto je bezpodmínečně nutné zvládnout všechny pohyby
meče, rukou a nohou z této pozice. Také proto, že z ní vychází většina základních technik (viz. kapitoly XVI,
XVII, XXII, XXIII atd.).

Protiakce (contrario): různé dle situace
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VIII. Dlouhý hrot II (langort) (str. 2, 3, 12, 27, 31, 34, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 61)






Ofenzivní pozice sloužící rovněž jako kryt či protipozice - puklíř chrání ruku proti seku, podle situace z pravé
nebo z levé strany. Dlouhý hrot umožňuje spojit kryt s útokem do tempa nebo provést tzv. vstoupení,
opomene-li soupeř vykonat vazbu (viz. např. 23-1).
Typické dlouhé hroty (a,b) sloužící jako protipozice nebo jako kryt. Umožňují zejména přímý bod a
navázání. (34-2) "… A nutno poznamenat, že jest čtvero navázání, které odpovídají této (sedmé) pozici: zjevně
dvě navázání z pravé strany a dále ovšem dvě z levé strany. Leč zde mluvíme o prvním navázání nad mečem,
protože máš celé v první pozici až ke čtvrtému příkladu, kde byl převzat meč a štít."
Dlouhý hrot na obr. (c) tak zřejmě představuje finální fází šikmého seku provedeného z II. nebo V.pozice. (461) "Zde kněz provádí svou zvláštní pozici, zjevně dlouhý hrot, jenž bude žákem vykryta, a kteréžto vykrytí bude
půlštít …" Rukopis uvádí, že tato pozice umožňuje krytí útoků z pozic III (viz. 51-2) a IV (viz. 52-2, 59-1, 61-2),
V (viz. 53-1). hypotéza: Odsek nebo kryt rubem a navázání.

Protiakce (contrario):
Půlštít (str. 54, 55, 57)
Dlouhý hrot I (str. 33)
Pátá pozice
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IX. Půlštít (halbschilt) (str. 3, 5, 16, 25, 28, 46, 48, 49, 54, 55, 57)




Jako "půlštít" je v rukopise označována obranná pozice, z níž se bezprostředně odsekává nebo odbodává na
hlavu. (55-3) "… A radím, že kdykoliv když provádíš tento kryt, zjevně půlštít, vstoupíš bez slitování bodem."
Proto je několikrát zdůrazňováno: (5-2 a jinde) "Bude-li proveden půlštít, klesni pod meč i štít." To proto, že
soupeř ihned z půlštítu provede útok na horní polovinu těla.
Šermíři, jenž provedl půlštít, je také doporučováno: (54-1) "Zde bude vykryta pátá pozice, kterýmžto krytem
bude půlštít. A věz, že ten, kdo vede pozici, může udělat jen dvojí: zaprvé může provést bod, zadruhé může
provést sek rozdělující štít a meč." (viz. Kap. XX) Z půlštítu lze rovněž pokračovat vazbou.

X. Berla (krucke) (str. 7, 8, 9, 10, 56)




Obranná pozice resp. protipozice proti první pozici a proti bodu. O tom, co z této pozice provést, uvádí text
rukopisu: (7-3) "Měl bys vědět, že ten, kdo kryje (berlou), by neměl váhat, neboť ihned po krytu by měl provést
bod, aby protivník nemohl rozhodnout a správně rozeznat, co zamýšlí."
Kromě toho lze z pozice berla snadno provést uchopení soupeřových rukou prostřednictvím levé ruky (viz. Kap.
XXIII). hypotéza: Je-li berla účinná proti bodu i proti první pozici, bude účinná i proti páté pozici.
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XI. Houslový smyčec (vidilpoge) (str. 43, 44)



Obranná pozice proti bodu, resp. protipozice k šesté pozici.
Z této pozice uvádí rukopis dvě pokračování: 1) přenos dolů (44-2), 2) páku na soupeřův meč (viz Kap. XXII).

XII. Bránění (schützen) (str. 6, 17, 63)
Slovem "bránění" (schützen) jsou patrně označovány obecné kryty nebo protipozice (viz. následující kapitola). Není to
tedy konkrétní speciální pozice či technika. (17-1) "… A ten, kdo se kryje, vede z této pozice kryt, jenž bude zván bránění,
protože kterákoliv pozice má nějakou ochranu, tedy bránění."

XIII. Útoky
Rukopis zná nebo předpokládá tyto typy útoků: sek (plago), předsek na ruku, obecný bod (fixura generalis), bod se
současným blokováním puklířem (v tempu nebo jako bodný úder - stichslac), sek s se současným blokováním puklířem
(úder štítem - schiltslac), úder puklířem (např. do tváře, po ruce apod.) a úder příčkou (do tváře), vmyk, bod s vazbou
či krátký sek (durchtreten).

XIV. Vazba, navázání (ligatio) (str. 4, 17, 18, 23, 27, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 60, 63)
Vázáním se v rukopise zjevně míní vazba, čili kontakt čepelí prováděný tlakem jedné čepele na druhou. Jsou dva
způsoby zaujetí vazby: 1) ofenzivní pohyb meče s cílem navázat kontakt s čepelí soupeře, 2) vznik vazby v důsledku
krytu čepelí jak bodu, tak i seku. Dále rukopis rozlišuje navázání horní a dolní, přičemž k nim uvádí: (12-1) "… ihned
navaž shora či zdola, ale horní navázání bude vždy vhodnější než dolní." (38-1) "… Když zdola navazuješ, dávej pozor,
aby jsi se nenechal oklamat - je-li zdola navazováno, může být zasažena hlava toho, kdo vázal." Z vazby obvykle
následuje přenos soupeřovy čepele do jiné polohy.
Pro ilustraci si uveďme příklad ofenzivního navázání z první pozice proti dlouhému hrotu. První dva obrázky ukazují
navázání horní (čepel vlastního meče je nad soupeřovou), druhé dva navázání dolní. Z horního navázání následuje
přenos do dolů polohy a poté např. úder štítem (Kap. XVI) nebo uchopení soupeřových rukou (Kap. XXIII). Z dolního
navázání následuje přenos vzhůru a poté např. sek na hlavu s krokem doleva nebo sek mezi meč a puklíř (Kap. XX).
Přenos však není podmínkou - z horního navázání lze pokračovat přímo technikou projití skrz (Kap. XIX), z dolního pak
např. uchopením soupeřových rukou (Kap. XXIII).
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Další dvě ukázky nám ilustrují využití vazby vzniklé v důsledku krytu čepelí: nahoře kryt bodu houslovým smyčcem, dole
kryt seku půlštítem. Přenos dolů zde je nutný a navazuje bezprostředně na kryt.
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Pozn. Jelikož v rukopise je vázání probíráno hned v rámci první pozice, je dále v textu toto navázání a z něj vyplývající
pokračování boje nazýváno (59-2) "ludus prime custodie" (hra první pozice) nebo (26-1) "actus custodie prime" (akce
první pozice).
Jak z vazby uniknout, radí rukopis na několika místech toto:







(8-2) "Poznamenávám, že vždy, když ten, kdo provádí vazbu, i ten, kdo je vazben, jsou jako zde v rozepři, pak
může vazbený uniknout kam chce, může-li. A to jest nutné ve všech vazbách, ale pak se musíš připravit, že
kamkoliv vazbený uhne, měl bys jej následovat."
(8-3) "… vazbený uniká stranou, zkouším následovat."
(40-1) "… A poznamenávám, že kdykoliv jest navázání ze strany, vázaný vázajícímu může uniknout kamkoliv
chce - nalevo nebo napravo, z čeho můžeš pozorně postřehnout kdyby začal unikat a můžeš jej následovat. …"
(4-1) "… neboť po provedení vazby bude kněz (vázaný) jednat jako první."
(4-4) "Avšak kněz má tři možnosti konání, zjevně změnu meče tak, že bude výš, nebo projití skrz nebo levou
pravou rukou uchopí žákovy paže, resp. meč a štít." (viz. Kap. XXIII)

Na vázání lze tedy reagovat čtyřmi způsoby: uniknout čepelí do strany, provést změnu meče (Kap. XV), pokusit se
o projití skrz (Kap. XIX) nebo uchopit soupeře za ruce (Kap. XXIII). Pozn. Vazba v polovině čepele je chybou kreslíře, na
konci přenosu musí být soupeřova čepel u naší příčky.
Hra ve vazbě může být i složitější díky používání znovunavázání (religatio) - obnovení vazby - a změny meče.
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XV. Změna meče (mutatio gladii) (str. 4, 6, 15)
Změnou meče se rukopise zřejmě míní obejití soupeřova hrotu na druhou stranu, s cílem změnit pozici meče z dolní
na horní: (12-1) "… ale horní navázání bude vždy vhodnější než dolní."
Změna meče bývá nejčastěji prováděna jako reakce na přenesení čepele dolů. Před tím, než soupeř dotlačí naši čepel
úplně dolů, je zapotřebí urychlit pohyb pravého zápěstí a hrotem obloučkem obejít jeho čepel a tím se dostat do
výhodnější pozice.

Bojová sekvence může vypadat například takto:

Změna meče může být rovněž provedena coby reakce na bod.

82

XVI. Úder štítem (schiltslac) (str. 3, 4, 32, 45, 49, 60, 64)
V rukopise velmi často užívaná akce. Její typické použití následuje po navázání a přenosu, kdy je úderem puklíře do
soupeřových rukou ulehčena cesta meči. (4-3) "Verš: Zde žák provádějíc vazbu postupuje, provádí úder štítem nebo
levou rukou objímá klerikovy paže."
Kněz provedl přenos žákovy čepele dolů, načež udeří svým puklířem do jeho rukou, tlačí je do strany a ihned nato
provádí s krokem tlačený sek ostřím na jeho obličej. Ač je v případě útočníka přirozenější bodat, sek má tu výhodu, že
pokud se soupeř pokusí uhnout tělem do strany, sek jej lze dostihnout. Naopak bod je v tomto případě pomalejší a lze
se mu snáze vyhnout. Smysl akce je zřejmý: blokuji obě soupeřovy ruce a sekám ze strany přesně opačné. Při správném
načasování je to velice účinná akce.

XVII. Bodný úder (stichslac) (str. 3, 19)
Obdoba úderu štítem užívaná v případě přenosu na levou stranu. Opět je cílem zaměstnat soupeřovy ruce a ztížit mu
obranu.
Po přenosu levý šermíř převrátí obě zápěstí vzhůru, čímž namíří hrot soupeři na obličej a zároveň svůj štít na soupeřovy
ruce. Pak prudce vyrazí oběma rukama vpřed: štít udeří do soupeřova štítu, náraz odráží jeho ruce stranou a ihned
poté hrot zasahuje cíl - tvář, krk nebo hrudník pod ramenem. Pozn. Nejprve je provedena akce puklířem a vzápětí poté
startuje bod. Zahájení pohybu současně oběma rukama je chybou - bod se pak obvykle nezdaří správně zakončit.
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XVIII. Vstoupení (intrario) (str. 10, 22, 25, 40, 51, 56, 58, 62)
Vstoupení se provádí jako přímý bod na obličej a to nejlépe z pozic dlouhý hrot a berla. Rukopis zná tři situace, kdy lze
vstoupení s úspěchem použít:
1) Při opomenutí akce (zaváhání) nebo při zaujetí neadekvátní protipozice (str. 10, 22, 56, 58).
Šermíř vlevo zaujal čtvrtou pozici, proti čemuž se pravý pohotově postavil do bránění s posunem vpřed. Levý vida, že
ze čtvrté pozice již nemá smysl sekat, mění pozici. Opomenul ale opět prodloužit vzdálenost a tak levý napřimuje meč,
přetáčí pravé zápěstí a s krokem bodá. Pozn. Všimněte si, že puklíř se přesouvá na tu stranu, kam se přesouvá soupeřův
meč. To je důležité, protože nejpravděpodobnější soupeřovou reakcí v nouzi bude úhyb se sekem na útočící ruku.

2) Při opomenutí vazby, resp. při jejím nevhodném opuštění (str. 25, 62).
Levý šermíř zaujal třetí pozici, proti které se jeho soupeř ihned postavil do dlouhého hrotu. Pokračovat sekem ze třetí
pozice tedy nemá smysl a proto má levý na výběr dvě možnosti: stáhnout se a změnit pozici nebo provést vazbu. Volí
útočnější variantu, provádí navázání zleva a zřejmě bude pokračovat přenosem soupeřovy čepele dolů nebo se pokusí
o projití skrz. Pokud by se nastáhl ani neprovedl vazbu, jedinou správnou reakcí jeho soupeře by bylo vstoupení přímým
bodem v dlouhém hrotu. Pozn. Jelikož pravý šermíř už v dlouhém hrotu stojí, je evidentní, jak rychlou akcí vstoupení
obvykle bývá. Chybu, která soupeři vstoupení umožní, lze jen těžko napravit.
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3) Zasažení soupeře do nápřahu nebo během úvodní fáze jeho seku (str. 40, 51, VII a).
Šermíř vlevo provedl sek, který jeho soupeř úspěšně vykryl. Levý šermíř se nato napřahuje k dalšímu seku, ale pravý
šermíř pohotově útočí do tempa přímým bodem. Puklíř opět chrání útočící ruku ze strany soupeřova meče.

Jelikož je vstoupení obvykle reakcí na zásadní soupeřovu chybu, protiakce bývají improvizované a nouzové.
Naznačené vstoupení může být také použito jako klamná akce sloužící k tomu, aby soupeř provedl nějakou reakci na
ni, a mohl být zahájen šerm.
Na závěr ukázka šermu s použitím vstoupení. Kněz ze třetí pozice (a) bere vazbu na dlouhý hrot (b), přenáší žákovu
čepel dolů (c) a odbodává. Žák však ustoupí vzad (d), čímž maří knězův výpad. Kněz pokračuje v útoku, avšak namísto
toho, aby obnovil vazbu, se napřahuje do čtvrté pozice, ale žák pohotově přebírá iniciativu vstoupením (e), tedy útočí
přímým bodem. Avšak nezaujal správnou polohu puklíře vůči seku ze čtvrté pozice (e) a kněz proto ze čtvrté pozice sek
provede za současného vykročení doprava (f) a zasahuje shora žákovy nechráněné ruce.
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XIX. Projití skrz (durchtreten) (str. 4, 17, 18)
Jako projití skrz jsou v rukopise označovány techniky vycházející z vazby, kdy útočníkův meč prochází silou vedle
obráncových rukou. Jsou dva možné způsoby útoku: bodem nebo sekem.
1) Po přenesení dolů udržuje útočník vazbu, vytlačuje soupeřův meč do strany a pak odbodává na jeho břicho: (172) "… může odtlačit meč dolů a pak projít skrz. …"
2) Po krytu za pomocí puklíře na chvíli zablokuje soupeřovy ruce a vzápětí seká na jeho hlavu či ruce: (18-1) "Zde žák
… provádí středem akci, která bude prohlášena projitím skrz …" Protiakce viz. (18-2). Pozn. Při této akci není potřeba
rozpojovat ruce. Po krytu vyrážejí obě společně přímo vpřed, puklíř naráží do soupeřových spojených rukou, odráží je
doleva do strany, čímž uvolňuje cestu meči, a následuje sek ze zápěstí. Na konci akce jsou obě ruce natažené a pospolu.

XX. Sek rozdělující štít a meč (plago diuidendo scutum et gladium) (str.6,21,47,54,55)
Sek směřující mezi čepel meče a puklíř s cílem zasáhnout ruku držící meč (prsty, palec, předloktí). Zdá se, že rukopis
zná trojí provedení tohoto krátkého překvapivého seku:
1) sek proti pozici
Kněz zaujal druhou pozici, proti níž jeho žák staví půlštít. Kněz má nyní několik možností jak pokračovat (změna pozice,
vazba ...), ale pokusí se seknout mezi soupeřovu čepel a puklíř. (21-1) "Poznamenávám, že mnozí běžní bojovníci
odvádějí pryč tímto krytem, neboť věří, že svedou způsobit oddělení štítu a meče sekem doprostřed, jenž zde bude
proveden. …". Pokud se mu to povede, zasáhne žákův palec a ihned nato bodne na jeho obličej. Rukopis ovšem uvádí,
že tento pokus je dosti nejistý a naše praktické pokusy to potvrdily. Sek musí být absolutně přesný a jen nepatrný
pohyb puklíře směrem do horizontální polohy celý pokus hatí. Ihned nato by měl být útočník ohrožován projitím skrz,
tedy přímým bodem.
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2) odsek z vazby
Po přenesení soupeřova meče dolů provede žák rubový sek ze zápěstí směřující kolmo vzhůru mezi okraj puklíře a
čepel meče. Ať už zasáhl prsty nebo ne, bezprostředně poté vykročí vpřed a bodá na tělo. Puklířem se přitom snaží
blokovat soupeřovu čepel. Při přesném vedení rubového seku je tato technika velice účinná a překvapivá (47-2).

3) po krytu půlštítem
Kněz vykryl žákův sek půlštítem, ihned odsekl (nejlépe s vykročením vpravo) šikmým sekem zleva mezi jeho meč a štít,
které tím od sebe oddělí, a ihned poté bodá s krokem na hruď, krk nebo obličej. Tutéž techniku lze provést (a
překvapivě i s větší jistotou) jako sek při ústupu s propnutím pravé ruky v zápěstí, čímž se zvětší úhel mezi dopadající
čepelí a přímou linií soupeřů, což čepeli snáze umožní vniknout do škvíry mezi puklířem a čepelí. (54-2), (55-3).

Protiakce: pohybem puklíře zabraňovat soupeřově čepeli vniknout mezi okraj puklíře a čepel vlastního meče.

XXI. Nucken

(str. 6,7)

Citace uvádí popis akce: (6-3) "… kněz zde změnil meč, protože předtím byl dole - teď bude nahoře. Pak vede uvolněný
(obrácený?) meč na soupeřovu hlavu, což se nazývá "nucken", z čehož vzniká oddělení žákova meče a štítu." Jedná se
zde o vzácný případ rubového seku prováděného smykem po soupeřově čepeli.
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XXII. Odebrání meče (recipio gladii) (str. 43)
V celém rukopisu nalezneme pouze jedinou páku prováděnou pouze na meč. Je tomu tak zřejmě proto, že při
provádění pák má soupeř volnou cestu, aby zasáhl hlavu nebo klouby svým v tu chvíli zcela volným puklířem. Pozn. I
uchopení obou rukou je v textu zváno "recipio gladii", patrně proto, že bylo vyučováno, že jedinou možností, jak se
relativně úspěšně bránit uchopení obou rukou, bylo upustit meč i štít a pokusit se o zápas (viz. Kap. XXIII).
Kněz vykryl bod mečem (houslový smyčec), puklířem shora obešel čepel žákova meče a protipohybem obou rukou
páčí. Jeho meč pokračuje v pohybu a na konci krátkého seku zasahuje soupeře do hlavy. Bod opět není vhodný, protože
soupeř se mu snáze vyhne. Stává se také, že pákou se meč nepodaří vyrvat soupeři z ruky. To nevadí, neboť meč je
dostatečně blokován levou rukou a je zde možnost zasáhnout mečem soupeřovu nataženou pravou ruku. Také je
možné se tlačit během páky vpřed a získat tak možnost ohrozit soupeřovu hlavu čepelí či dokonce hlavicí meče.
Nezapomínejme však, že soupeř má stále volný puklíř, což může být nebezpečné.

Protiakce: 1) rozeběhnout se vlevo do strany a vytáhnout meč z páky, 2) vykročit vpřed, před koncem páky pustit meč
a zaútočit na soupeře puklířem.

XXIII. Uchopení meče (recipio gladii) (str. 4, 8, 24, 31, 32, 36)
Na několika místech uvádí rukopis akce, kdy jeden z šermířů obchvátí obě soupeřova předloktí, a to buď levou rukou
se puklířem, nebo (překvapivě) pravou rukou třímající meč. Uchopení jen jedné ruky je chybou, protože dává soupeři
iniciativu k útoku druhou rukou.
Žák se kryje pozicí berla. Ihned jde puklířem půlobloukem zleva pod knězova předloktí, přirazí si je k boku a zasahuje
soupeře příčkou meče do obličeje, jak lze vidět na obrázku.
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Žák se brání vazbě. Když kněz přenáší jeho meč dolů, vykročí vpřed a obejme jeho paže stejně jako v předchozím
případě. Podmínkou tohoto uchopení je, aby soupeřova čepel byla nalevo od naší. Pozn. Rovněž ten, kdo váže, může
v příhodném okamžiku obejmout protivníkovy paže.

Tentokrát čelí přenosu kněz. Uhýbá vpravo, zvedá pravý loket a se přiblíží k soupeři otočen zády (resp. pravým
ramenem), pročež pravou rukou obejme obě žákovy paže a trhne jimi. Ovšem žák má ještě šanci upustit meč a puklíř,
vyprostit ruce ze sevření a pokusit se zápasit.
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Následující akce je jedinou výjimkou, při níž se chytá jen jedna ruka, resp. pouze meč. Je to akce překvapivá,
bleskurychlá a vhodná proti nezkušenému, váhavému a defenzivnímu soupeři. Oba soupeři stojí v přiblížení, kněz
zaujme první pozici, žák reaguje dlouhým hrotem. Nato kněz zahajuje dopředný pohyb pravou rukou, levou rukou
uchopí čepel vlastního meče a poté s krátkým skokem z přední nohy chytí svou volnou pravou rukou žákovu čepel.
Podaří-li se mu to, tlačí soupeřovu čepel doprava, s krokem ze zadní nohy vyráží vpřed a zasahuje soupeře do tváře
puklířem nebo mečem drženým v levé ruce.

XXIV. Šerm z pozic - zahájení boje
Jak již bylo řečeno výše, nejdůležitější fází boje je jeho zahájení. Vždy se snažíme o to, získat nad soupeřem nějakou
výhodu, kterou lze využít k útoku, aniž by z jeho strany hrozilo v tomto okamžiku akutní nebezpečí. Pro ukázku si
uveďme průběh útoku bez předchozího získání výhody. Kněz útočí ze třetí pozice proti žákovi v dlouhém hrotu. Žákovi
tím nevzniká žádná tíseň a provádí bod do knězova seku. Kněz svým puklířem nedokáže v úvodu blokovat soupeřovu
čepel. Pokud by se o to pokusil, bylo by správnou žákovou reakcí prostě uhnout mečem a provést krátký předsek na
knězovo nekryté zápěstí pravé ruky vedoucí sek, případně při tom ustoupit vzad či do strany, podle potřeby.

90

V předchozích kapitolách byly probrány všechny vhodné pozice a jejich protipozice. Tyto pozice umožňují útok i
obranu, ale musíme je chápat jinak, než dnes běžně užívané střehy, ba nejsou to ani prosté nápřahové pozice. Jak tedy
tyto pozice chápat a používat se můžeme poučit např. u Achille Marozza. Ten rovněž zná celou řadu pozic (byť zcela
odlišných) a učí své žáky zaujmout vhodnou protipozici jako reakci na pozici, kterou zaujal soupeř. Zaujal-li např. soupeř
pozici zvanou Guardia di intrare, musí podle Marozza žák neprodleně zaujmout pozici Guardia alta, nebo proti
pozicím Coda lunga distessa a Coda lunga et larga staví pozici Coda lunga et streta. Změny těchto pozic spolu se
změnami vzdálenosti a rychlosti umožňují překvapit soupeře a usnadňují zahájení útoku.
Do věci nám vnese jasno následující příklad ze strany 31: (31-1) "Zde kněz opět provádí první pozici, zjevně pod paží,
jejímž krytem bude dlouhý hrot a jest obecný a přiměřeně silný a poznamenávám, že ten, kdo provádí pozici, má tři
možnosti: Zaprvé může zprava nad mečem navázat (a). Zadruhé může zleva pod mečem navázat (b). Zatřetí může meč
uchopit rukou (c), jak jest uváděno dole v následujícím příkladu."

Při tomto zahájení je tedy situace taková, že kněz zaujme první pozici, na což žák zareaguje tím, že zaujme pozici dlouhý
hrot. Není to tedy tak, že by žák stál např. ve třetí pozici a teprve na knězův sek z první pozice by přešel do
krytu dlouhým hrotem. Tato posloupnost přichází v úvahu až v průběhu vlastního šermu. V případě, že se kněz
rozhodne zaútočit lze provést relativně bezpečný a silný protiútok do tempa. Pokud tedy byla protipozice provedena
včas a v bojové vzdálenosti, musí kněz zkusit jinou pozici nebo se pokusit o zahájení boje jinak - např. pokusem o vazbu.
Cílem je útočit pouze v situacích, kdy mám výhodu. Riziko důrazné protiakce je v případě zkušeného soupeře příliš
vysoké. Včas zaujatá protipozice tedy zabraňuje soupeři provést zamýšlenou akci a tato reakce se proto
nazývá bráněním (viz. Kap. XII). Pokusy o navázání se samozřejmě protivník bude snažit mařit a proto i pro pokus
navázání je vhodné získat nějakou výhodu.
Výše uvedený příklad může dále pokračovat např. takto: Kněz, vida, že proti dlouhému hrotu se sekem neprosadí, se
pokusí o překvapivé navázání zleva pod mečem, ale žák je pozorný, provede změnu meče spodem a s krokem prudce
odbodne na levou stranu. Kněz však situaci kontroluje, čepel odrazí a sekne po žákovi. Ten se rychle stáhne dozadu a
první pokus o zahájení boje končí. Oběma bojovníkům nezbývá než zaujmout nové pozice, přiblížit se k sobě a znovu
se pokusit dostat se do situace vhodné pro zahájení útoku. Podobná zahájení pro třetí pozici lze nalézt na stranách 23
- 27.
Při zahájení boje stojí soupeři od sebe ve vzdálenosti, kdy na sebe bez přiblížení krokem nedosáhnou. Pohybují se okolo
sebe, zkoušejí změnit vzdálenost a při tom mění pozice tak, aby vždy měli vhodnou protipozici proti té, ve které právě
stojí soupeř. Při změnách pozic také mění rychlost svých pohybů. Mohou nastat tyto situace:
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Jeden ze soupeřů zaujme nevhodnou nebo slabou protipozici, protivník to zaregistruje a zaútočí. Poziční
výhoda. Nevhodnou protipozicí je i v zásadě správné postavení meče, ale s opomenutím chránit puklířem
pravou ruku. Proti tomu se lze prosadit právě sekem na ni.
Jeden ze soupeřů si neohlídá vzdálenost, zaujme pozici a jeho protivník namísto protipozice zaútočí nebo
provede vazbu. Poziční výhoda.
Jeden ze soupeřů změní rychlost a zaujme rychle pozici. Jeho protivník nezareaguje na změnu rychlosti a do
protipozice se staví o poznání pomaleji. První soupeř tak získává časovou výhodu a zaútočí během jeho přesunu
do protipozice.
Kombinace předchozích případů.

Do toho lze samozřejmě ještě zapojit různá naznačení útoků, klamné pohyby a podobně.
Na závěr ukázka bojové sekvence včetně takovéhoto zahájení. (a) Kněz zaujímá třetí pozici, žák půlštít; (b) Kněz
kontruje pátou pozicí, žák proti tomu staví první pozici; (c) Kněz se napřahuje do čtvrté pozice, žák zaujímá
obecné bránění; (d) Kněz mění pozici, ale žák mění rychlost a bodá do jeho pohybu, kněz však také mění rychlost a za
ústupu kryje bod; (e) Žák provádí změnu meče vrchem, provádí další výpad a opakuje bod z druhé strany, kněz přesouvá
ruce a opět se kryje; (f) Žák vyráží vpřed a puklířem udeří do knězových rukou, čímž je odrazí do strany a zablokuje tím
jeho pravou ruku; (g) Nato žák přetáčí obě zápěstí vzhůru (jako u bodného úderu) a bodá kněze do tváře; (h) Kněz je
zasažen, žák jde okolo něj vlevo vpřed, tlačí na meč a sráží jej na zem.
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