Úvod
8.5.1874 vyšla na 2. straně časopisu Journal de Toulouse : politique et littéraire krátká zpráva o tom, že doktor
Desbarreaux-Bernard objevil fragment dosud neznámého textu o lukostřelbě. Šlo o tři oboustranně potištěné listy
vložených do jiné knihy, z nichž prostřední byl poškozený. Tisk dostal název L'Art d'Archerie (Umění lukostřelby) a dnes
je uložen jako Rés. D. XVI. 363 v Bibliothèque municipale, Toulouse. Dr. Desbarreaux-Bernard také publikoval jeho
přepis a v roce 1901 na něj navázal Henri Gallice. Pan Gallice nebyl historik. Byl ředitelem společnosti výrábějící
šampaňské značky Perrier et Cie, ale také nadšeným sběratelem všeho, co se týkalo lovu, a vlastnil ve své době největší
známou knihovnu lovecké literatury, moderní i historické. A do ní získal rukopis, velmi starý, jenž se kupodivu ukázal
být s tiskem objeveným Dr. Desbarreaux-Bernard v řadě pasáží shodných a zřejmě sloužil za jeho předlohu. Gallicovu
práci přeložil do angličtiny Henry Walrond a vydal ji v roce 1903 skromným nákladem 25 výtisků pro kroužek nadšenců
v Londýně u H.Coxe. Pergamen, tzv. Jeansonův rukopis, dnes známý spíše jako La fachon de tirer de l’arc a main (Jak
střílet z ručního luku), je dodnes v soukromé sbírce a jeho vznik se nejnověji klade do 3. třetiny 15. století. Později byl
objeven ještě jeden exemplář tištěného vydání, tentokrát nepoškozený, který vlastní jako ZB Bong IV 912
Universitätsbibliothek, Bern. Přesné datum vydání obou tisku není známo, ale oba pocházejí ze stejné matrice a byly
vydány v tiskárně Michela le Noir v Paříži někdy mezi lety 1506-1515.
Journal de Toulouse : politique et littéraire, 8.5.1874, titulní strana a detail 2. strany s notickou.

1) Jeansonův rukopis, fol. 3r, soukromá sbírka; 2) Rés. D. XVI. 363, fol. 2v, Bibliothèque municipale, Toulouse;
3) ZB Bong IV 912, fol. 2v, Universitätsbibliothek, Bern.
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Text nepojednává o lukostřelbě lovecké, ani bojové, ale o střelbě sportovní, v níž je však dosud silně zachován
tréninkový charakter pro nácvik střelby bojové. Veškeré praktické rady, které text uvádí, jsou také míněny jako rady
zkušeného střelce, který střílí pro zábavu, mladším střelcům, kteří podlehli vášni pro stejnou kratochvíli. Z věty „je
zbytečné, abych před mnichy mluvil latinsky, ale činím tak pouze proto, že si přeji, aby se každý mohl stát dobrým
lukostřelcem.“ lze usuzovat, že anonymní autor textu byl duchovní, což je obzvláště pozoruhodné, uvážíme-li, že
nejstarší šermířský spis známý pod označením I.33 nám také zanechal mnich.
Je pozoruhodné, že přes sto let známý text dlouho unikal pozornosti badatelů a dočkal se jisté pozornosti až
v posledních letech. Přináší docela nový pohled na středověkou lukostřelbu, protože je to text z doby mnohem bližší
nejslavnější epoše evropské lukostřelby, zatímco naprostá většina znalostí dosud pocházela ze 16. století, zejména
z knihy Rogera Ashama Toxophilus z roku 1545 a nálezů luků a šípů z vraku lodi Mary Rose, která se potopila v témže
roce. Některé informace v textu L’Art d’archerie odpovídají nálezům z Mary Rose (např. délky šípů), jiné se s nimi
neshodují (např. v lodi se našly převážně voskované šípy, zatímco text tvrdí, že Angličané dávali přednost šípům
lepeným). Důvodem může být, že na Mary Rose byly převáženy šípy pro vojenské použití, jejichž konstrukce byla
optimalizována pro masovou výrobu a nepředpokládala opakované používání, zatímco L’Art d’archerie pojednává o
šípech pro sportovní účely, které byly naopak pro časté opakované používání přímo určeny.
Středověká pěší lukostřelba znala čtyři disciplíny. L’Art d’archerie pojednává o prvních třech:
 Střelba na terč – původně základní střelecký trénink pro lov. Místo zvířete byly obvykle navršeny vysoké homole
z drnů (fr. butte, ang. butt), což mělo tu výhodu, že šípy se zapichovaly do měkkého a příliš netrpěly. Později homole
přijaly úlohu zástěny a vlastní terč (namalovaný kruh – tzv. býčí oko, připíchnutý list papíru apod.) byl umístěn přímo
na něj nebo na kůl před ním. Na střelnici bývaly obvykle dvě homole vzdálené cca 90-150 m. Střílelo se od první na
druhou, pak se došlo pro šípy a hned se zase střílelo od druhé zpět na první, a tak pořád dokola. Běžně se sázelo a
střílelo o peníze. Například v anglické baladě Robin Hood and the Monk (okolo r. 1450) spolu Robin a Malý John
soupeří, kdo z nich je lepší ve střelbě na terč. V každém kole získává jeden šilink ten, kdo lépe trefí „buske and
brome“ (věnec spletený z proutí pověšený na lípě). Malý John vítězí 5:0.
 Střelba na cílovou plochu – trénink pro bojovou střelbu. V boji lukostřelci obvykle stříleli velkým obloukem na
značnou vzdálenost s cílem zasáhnout sešikovanou nepřátelskou jednotku. Při tréninku byla cílová plocha
vyznačena praporky, kapucemi (fr. au chapperons) nebo jinými kusy látky (ang. clout) symbolizující onen oddíl.
 Střelba do dálky – čistě sportovní disciplína („Kdo dostřelí dál?“), která vznikla ze zkoušky, jíž si armádní úředníci
ověřovali, že lučištník ucházející se podpis služební smlouvy dokáže dostřelit dál, než činí předepsaná minimální
vzdálenost. V Anglii se střílelo na vzdálenost 240 až 380 yardů (cca 220-350 m), přičemž střelba na vzdálenost menší
než 240 yardů byla považována za špatný výkon, protože nedostačovala pro vojenské použití. Ještě roku 1542
vyžaduje královský předpis, aby každý muž starší 24 let dokázal poslat šíp do vzdálenosti 220 yardů (cca 200 m).
 Střelba na ptáka (stč. střelba ku ptáku, něm. vogelschießen) – Terčem nebyl kruh, nýbrž pták umístěný na vysokém
sloupu. Původně býval živý, ale postupně byl nahrazován dřevěným. Střílelo se tedy vlastně vzhůru, jako při
skutečném lovu. Míval obvykle podobu holuba, kohouta nebo páva, v oblibě byl také orel nebo papoušek. Mohl být
konstruován dvěma způsoby, které určovaly i průběh soutěže. V prvním případě byla ze dřeva dovedně vyřezána
co nejvěrnější trojrozměrná socha ptáka, která se natočila ke střelcům bokem. Hodnotily se zásahy do trupu, ocasu
a hlavy. V druhém případě byl pták pojat trochu schématičtěji a byl umístěn nikoli na vrcholu, ale těsně pod ním na
přední straně. Ke střelcům byl situován hrudí maje roztažená křídla a dolů visící ocas. Hodnoceny byly zásahy do
trupu, hlavy, ocasu a obou křídel. Ke střelbě se používaly zvláštní zploštělé hroty se středovým trnem, které jako
dlátko odštipovaly kusy dřevěného terče. Vážil-li odštípnutý kus alespoň 1 lot (17 g), získal střelec podle německých
pravidel malou odměnu. Ve Wroclawi byl roku 1518 terčem pták nabarvený červenou, zelenou a černou barvou,
který byl (ovšem střelbou z kuší) rozstřílen na 40 kusů.
O dalších disciplínách se lze jen dohadovat z ojedinělých zpráv a vyobrazení – např. střelba na plovoucí terče (polena)
nebo střelba tupými lehkými šípy na oddíl vlastních vojáků v rámci jejich výcviku. Svébytý obor představovala střelba
v sedle typická pro národy východní Evropy a Muslimy. Při střelbě z jedoucího koně se cvičilo a soutěžilo trojím
způsobem. Při prvním způsobu střílel jezdec na pytel nebo vycpanou kůži taženou na provaze jezdcem jedoucím před
ním. Druhý způsob spočíval v tom, že jezdec musel za jízdy trefit čtyři terče umístěné na všech čtyřech světových
stranách. Třetím způsobem byla střelba na pytel zavěšený na vrcholku sloupu.
2

Luttrell Psalter, 1325, MS 42130, British Library, Londýn

Střelnice se dvěma butts vyskládaných z drnů, Hodinky vévody Adolpha de Cleves, Flandry, 1480-90,
W.439.54R, The Walters Art Museum, Baltimore

Trh v Hobokenu, okolo 1559, Frans Hogenberg podle Pietera Bruegela staršího, Boymans van Beuningen Museum,
Rotterdam. Před buttes jsou cílové kůly a na nich vlastní terče. V pravo je opět vidět vyskládání z tlustých drnů.
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Vpravo je dobře vidět, že buttes mohly být i celé hliněné stěny
porostlé trávou a také, že vlastní terč tvořil list papíru. Recueil, Jacques
de Cessoles, 1480-1485, Bibliothèque nationale de France, Paříž
Vlevo - střelba ku ptáku, Smithfield Decretals, okolo r. 1340, Royal MS
10 E IV, British Library, Londýn
Lovecká, bojová a ryze sportovní lukostřelba se od sebe lišily technikou střelby i vybavením:
 V boji se střílelo velmi silnými luky obloukem na značnou vzdálenost, přičemž se nemířilo na konkrétní cíl, ale na
přesnou vzdálenost nebo plochu. Způsob nátahu byl jiný, jak můžeme vidět na četných dobových vyobrazeních.
Roger Asham k tomu uvádí: „Muži za starých časů používali jiný způsob nátahu než my. Dříve se napínalo nízko u
prsou, k pravé bradavce a ne dále. … Nyní naopak natahujeme k pravému uchu a ne k bradavce. … Natahování k
uchu je tedy lepší než přitahování k prsu.“ V nařízení z roku 1465 stojí, že „Každý Angličan a Ir bydlící s Angličany a
mluvící anglicky mající mezi šedesáti a šestnácti roky má přikázáno opatřit si anglický luk o délce své výšky a jedné
fistmele (sevřená ruka s nataženým palcem = vzdálenost mezi lukem a napjatou tětivou) mezi nákončími, dvanáct
šípů o délce tří čtvrtin Standardu s bodkinem nebo válečným hrotem.“ Dochované dlouhé luky měří od 166 cm
(Hedgeley Moor bow, 1464, Alnwick Castle) po 173-175 cm (zlomený Mendlesham bow z 1. poloviny 16. století).
 Také lovecká lukostřelba měla svá specifika v technice střelby i ve vybavení, jak se můžeme poučit například v Le
livre de la chasse, kterou v letech 1387-88 sepsal Gaston Phoebus, hrabě de Foix: „Luk by měl být z tisu a měl by
měřit dvacet pěstí (tj. asi 152 cm) od jednoho zářezu ke druhému. Když je napjatý, mezi tětivou a dřevem by měla
být vzdálenost na šířku dlaně. Tětiva musí být vždy z hedvábí. Luk by měl být slabý, protože příliš se přepínající
lučištník nemůže mířit volně a přesně. Takový luk lze navíc držet napůl natažený dlouho bez únavy, zatímco lovec
čeká na jelena. Šíp by měl měřit na délku osm pěstí (cca 61 cm) od konce nákončí po ostny hrotu, které mají být
široké přesně čtyři prsty měřeno od špičky jednoho ostnu ke druhému. Hrot musí mít v každé části náležité proporce,
být dobře opilován a nabroušen a délky pěti prstů.“
 O šípech pro střelbu ku ptáku již byla řeč. L'Art d'Archerie se zmiňuje o speciálních šípech pro střebu soutěžní do
dálky a také o podvodných šípech vyrobených tak, aby zanášely (pokud si soupeři šípy vybírali z obou přinesených
sad) nebo dutých (pokud stříleli vlastními). O dalším speciálním vybavení píše Roger Asham: „Pro takové věci, které
se vyskytnou při každém výstřelu, si mnoho lukostřelců nechává udělat v kabátě nějaké místo vhodné pro pilníček,
brousek, rybí kůži a hadřík na obtáhnutí dříku …“
Transkripci jsem pořídil z prvního francouzského vydání z roku 1901, překlad vychází z Walrondova anglického překladu
z roku 1903 s opravami některých chyb.
Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní publikační nevýdělečnou činnost,
uveďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail: vaverka.fm@gmail.com. Děkuji.
Roman Vaverka
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Cy sensieut ung petit et beau traittie enseignant la
fachon de tirer de larc a main. Fait et compose par ung
qui point ne se nomme a la requeste de plusieurs qui
desir avoient dy apprendre.

Následuje malé a dobré pojednání, které učí, jak
střílet z arc a main1, sepsané a sestavené tím,
kdo neuvádí své jméno, na žádost mnoha těch,
kteří se to chtějí naučit.

Pour tant que plusieurs jeunes gens tant nobles comme
aultres passent voulontier temps a tyrer de larc. Et ne men
donne point de merveilles. Considere que des le
commenchement du monde, il a este en usage, comme il
appert par Lameth, au premier livre de la bible, qui en
tiroit aux bestes. Et depuis continue par David, qui en
prist son signe avec jonathas, comme il appert au premier
livre des Roys. Encoires par Hercules, lequel fut le plus
puissant archier de son temps, qui en tu le Jayant, qui lui
avoit desrobe sa femme, au passer le fleuve, ainsi qu´il
appert par son histoie. Comme aussi par le sagitaire, qui
fut au temps des troyens. Et meismement, dis tle livre
appelle lart de guerre, que les anchiens aprenoient a leurs
enffants a tyrer de larc, et les duisoient a tenir larc de la
senestre main et tyrer de la droitte, comme plus sera
declaire cy apres.

Mnoho mladých mužů, urozených i jiných, ochotně tráví
čas střelbou z luku. Nedivím se tomu. Z první knihy Bible
se dovídáme, že luk se používal od počátku světa, neboť
je v ní řečeno, že jím Lamech zabíjel zvířata a že David
dostal znamení od Jonatana, jak stojí v první knize
Královské2. A Herkules, nejschopnější lukostřelec své
doby, jím zabil při přechodu řeky obra, který mu unesl
manželku, jak stojí v jeho historii. Používali ho také
lukostřelci, kteří žili v době Trójanů. Obdobně kniha
zvaná Umění války3 říká, že kdysi lidé učili své děti střílet
z luku, držet jej v levé ruce a pravou natahovat, o čemž
více dále.

Vegece dist que cest arc se voeult continuer et souvent
rxcercer et meismes des bons maistres et que lusage en
soit necessaure. Dist Cathon, en son livre, que moult
proufitent bons archiers en bataille ; et ce tesmoingne
Claudius, qui st que par les archiers estoient plusieurs fois
sourmontez ses enemiz en bataille, a tout peu de gens ; et
semblablement le tesmoingne le vaillant Scipion
laffrican. Et que en livre, que jamais je leusse, je nen
trouvay riens par escript senon au livre de Modus et
Racio, lequel racompte que Sexmodus enseigna a son fils
Tarquin a tirer de larc ; lequel Tarquin fut tant juste
archier que, pour trente dextres de loing, il ne failloit
point qu´il ne touchast une pomme fichee en la pointe de
ung pieu. Et pour tant que, a cause de meladie, me a este
force de habandonner ledit excercice, ay ferme mon
propos, pour passer temps, de mettre par escript ce qui est
venu a ma cognoissance pour plus esmouvoir ceulz qui
ont voulente de y aprendre. Et, comme dis tle philozophe,
tant plus sont les choses congneues estre bonnes, et plus
sont dignes destre amees et cher tenues. Or est il ainsi que
les archiers ont par plusieurs fois garde, durant les
guerres, les Roiaulmes et pays ou ils estoient destre pilliez

Vegetius říká, že neustálé a vytrvalé používání luku je
nutné i pro zkušené střelce. Cato ve své knize mluví o
tom, jak užiteční jsou dobří lukostřelci v bitvě. Claudius
vypovídá, že svými lučištníky několikrát překonal
nepřátele v bitvě, i když jich bylo málo, a podobné
svědectví má i udatný Scipio Africanus. Přesto jsem v
žádné knize, kterou jsem kdy četl, nenašel nic o
lukostřelbě, kromě knihy Modus et Racio4, která uvádí,
že Sexmodus nařídil svému synovi Tarquinovi, aby střílel
z luku. Řečený Tarquin byl tak obratný lukostřelec, že
nikdy na třicet dextrů5 neminul jablko napíchnuté na
vrchol kůlu. Vzhledem k tomu, že jsem kvůli nemoci
musel zanechat zmíněného cvičení, je mým pevným
odhodláním sepsat jako kratochvíli vše, co jsem se naučil,
abych povzbudil ty, kteří se chtějí učit. A jak říká filosof:
čím lépe věci poznáme, tím jsou hodnější toho, abychom
je milovali a cenili si jich. Je pravdou, že lučištníci během
válek mnohokrát zabránili drancování zemí a království,
a to nejen v jejich vlastní zemi. Na druhou stranu byli
příčinou dobytí jiných zemí, protože mnoho velkých
bitev, v tomto království i v jiných, bylo vyhráno
zásluhou lučištníků. Existuje tedy dobrý a dostatečný

1

Doslova „ruční luk“, jehož délka je dále v textu stanovena jako 2x délka šípu + 1 nebo 2 dlaně. Jedná se tedy o tzv. dlouhý luk.
Jonatan slíbil dát Davidovi znamení, jaké úmysly chová jeho otec. Potřeboval to však učinit diskrétně, a proto si smluvili kód:
„Vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.‘ Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se,
šípy jsou za tebou, přines je!‘ – pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci
řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou!‘ – pak musíš odejít, neboť tě Hospodin posílá pryč. Hospodin ať je svědkem naší
úmluvy až navěky.“ (1. Kniha Samuelova, ods. 20)
3
Není zřejmé, který z řady spisů „Umění války“ má autor na mysli. Vzhledem k tomu, že tisk vyšel mezi lety 1506-1515, nemůže se
jednat o Machiavelliho Dell'arte della guerra vydanou až v roce 1521.
4
Livre du Roi Modus et de la Reine Ratio, mezi léty 1354 až 1377 napsal Henry de Ferrières.
5
V některých verzích knihy je uvedeno 30 afours, tj. dlouhých kroků. Douaiský dextre odpovídá 3 stopám, takže v obou případech
jde o vzdálenost okolo 270 m.
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et non pas seulement leur Roiaulme. Amchoiz on teste
cause de en conquerre des autres, car plusieurs grans
batailles en ce Royaulme et ailleurs se sont trouvees
gaingnees par les archiers. Si est bien raison que il soit
mis a la clere cognoissance des hommes, lequel se
divisera en en cinq parties principales, dont en la premiere
il parle de larc,en la seconde des cornettes, en la tierce de
la corde, en la quarte du trait, et en la quinte et derniere la
maniere de tyrer. Et pour tant que je cognoiz que
plusieurs y prendent plaisir, je me suis delibere den mettre
quelque chose, par maniere de passe temps, par escript.
Non pas que je ne cognoisse bien quil en est plusieurs qui
mieulz se y cognoissent que moy, et quil nest ja besoing
que je parle latin devant les cordeliers, mais seulement
pour tant que vouldroie que chascun fust bon archier,
requerant que se faulte y a quon le voeule amender, et ce
que trouve sera qui poeult servir quon le prendre en gre.

důvod, aby lidé tyto věci poznali. Budou rozděleny do
pěti hlavních částí, z nichž v první se bude hovořit o luku,
druhá o rozích6, třetí o tětivě, čtvrtá o šípech a pátá a
poslední o tom, jak střílet. A protože vím, že mnozí se
lukostřelbou baví, rozhodl jsem se pro své zabavení o tom
něco sepsat. Ne že bych si plně neuvědomoval, že je
mnoho lidí, kteří o tom vědí více než já, a že je zbytečné,
abych před mnichy mluvil latinsky, ale činím tak pouze
proto, že si přeji, aby se každý mohl stát dobrým
lukostřelcem. A prosím, pokud jsou zde chyby, které
mohou být opraveny, aby cokoli, co může být shledáno
užitečným, bylo přijato v dobrém.

De la naissance du boiz pour faide les arc • Premier
chapitre •

O přípravě dřeva pro výrobu luku • První kapitola •

Puis que ainsi est que la premiere partie de ce traittie doibt
parler de larc, vous devez savoir quen larc y est trouve
trois choses, cest a entendre le boiz, la fachon et les
cornettes. Premierement de tous boiz poeult on faire arcs,
mais les meilleurs sont de yf. Et a ce propos, dist Petrus
de Crescens que le yf en sert a gaire autre chose que a
faire arcs ou arbalestres, et en est de deux manieres, cest
assavoir de blanc et du rouge. Car le blanc yf est nomme
yf de portingal, lequel est par coustume lasche et si est
aussi de grosse seve. Et tout bois tant plus est de grosse
seve et tant plus est voulontiers lasche. Et dautrepart le yf
plus rouge nous le appellons yf de rommenie. Cellui se
treuve de trop plus delye seve que nul aultre, et aussi
chasse il plus vistement, et si est plus longuement ferme
sans comparoison que le blanc ; aussi est il plus dur a
ouvrer et a mettre sur la corde pour la premiere fois, plus
dangereuz a rompre que le blanc de portingal. Et se bien
voulez cognoistre les meilleurs quartiers darc, regardez
les sur le coste les plus delies seves et les plus longues ;
et se telz les trouvez, soiez tout certain que telbois est
moult bon et propice pour tyrer au loing, ainsi comme je
vous voeul bien cy apres declairer quant temps et lieu
sera. Combien que par cy devant jay veu faire de fort
loingtans coups de ung arc a main de burge espine, et
pareillement de seshuz, voire pour ung coup et non plus.
Et touteffoiz la burge espine et le seshus sont de contraire
nature lun a lautre. Mais si tost quon en a tire ung coup
ou deux, de plus en plus se treuvent lasces. Et les autres
de yf sont moult bons pour tyrer a la butte, ainsi comme
je dirai et declaireray plus au long au premier et prochain
chapitre.

Protože první část tohoto pojednání pojednává o luku,
musíte vědět, že luk tvoří tři věci: dřevo, tvar a
rohovinová nákončí. Předně, luky mohou být
zhotovovány z jakéhokoli dřeva, ale nejlepší jsou z tisu.
Petrus de Crescens7 k tomu říká, že tis je užitečný pouze
pro výrobu luků a kuší a že existují dva druhy, bílý a
červený. Bílý se nazývá portugalský tis, obvykle je
měkký a má otevřená vlákna. A čím otevřenější má
dřevní vlákna, tím je přirozeně měkčí. Naproti tomu
červenější tis se nazývá tis italský. Má rovnější vlákna
než kterýkoli jiný, má ostřejší švih a v době, kdy si
zachovává pevnost, se mu žádný nevyrovná. Nicméně se
s ním hůř nakládá, hůř se navléká tětiva a láme se snadněji
než bílý portugalský tis. Chcete-li rozpoznat nejlepší
vlastnosti luku, podívejte se na jeho boky a zjistěte, zda
jsou vlákna blízko sebe a dlouhá. A pokud tomu tak je,
můžete si být jisti, že ono dřevo je velmi dobré a vhodné
pro střelbu na dlouhé vzdálenosti, kterou vám vysvětlím
dále ve správný čas a na správném místě. Nicméně viděl
jsem i velmi dlouhé střely dosažené luky vyrobenými z
hlohu a též z loubince, ale pouze na jediný výstřel,
nehledě na to, že hloh a loubinec mají zcela odlišné
vlastnosti. Po jednom nebo dvou výstřelech jsou ovšem
stále línější. Ostatní luky vyrobené z tisu jsou velmi dobré
pro střelbu na butte8, jak blíže ukážu a vysvětlím v další
a následující kapitole.

6

v soudobé termilogii rohovinová nákončí
Pietro de' Crescenzi (1230/35 - asi 1320) sepsal na počátku 14. století na svou dobu „moderní“ a hojně vydávaný a čtený spis o
zemědělství Ruralia commoda.
8
homole udusané hlíny sloužící jako terč nebo držák terče pro přímou střelbu
7
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De la fachon des arc a main • Second chapitre •

O způsobu výroby luku • Druhá kapitola •

On fait arcs de deux fachons, lesquels servent a tirer en
trois manieres, cest a entrendre des quarrez et des ronds.
Lesquarrez servent a tyrer a la bute pour trois raisons ; la
premiere est pour tant quil y a plus de dos, et a ceste cause
sont plus durables ; la seconde pour tant que la flesce sy
couche mieulx, et la tierce pour ce quilz sont plus
propices a tyrer droit, et tiennent mieulx leurs coups. Et
doit estre ung arc pour tirer a la butte et aux chapperons
tout dune sorte. On en fait aussi de ronds en deux
manieres pour tyrer au chapperon et au loing. Ceulz qui
sont pour tyrer au chapperon ont plus de dos que les
autres, pour ce quil en fault tyrer plus de coups, et se ils
en avoient peu ils ne le pouroient endurer. Et ceulz que
lon fait pour tirer au loing moins en ont et mieulx valent,
car led oz ne les fait que endormir et appesantir.
Sexmodus en parlant a son filz Tarquin dist : Ton arc, se
tu voelz quil te dure, doit avoir deux petites poingnies
plus de long que la longeur deux fois de la fresce. Mais
cestui Sexmodus nentend point de ceulz pour tirer au
loing, car il ne doit avoir que la poingnie de quoy on tient
larc francheaveuc lesdites deux longueurs ; et nen doit on
tirer par jour que deux ou trois coups au plus. Et doit estre
plus fort tout arc dessus que dessoubz pour trois raisons ;
la premiere est que on a deux dois dessoubz la flesche, et
la main de quoy on la tient quy, par droit, doit estre au
milieu. La seconde raison si est que tout arc, qui de sa
fachon fourchasse, tyre tousiours du coste dont larc est le
plus foible, et, quant il advient que larc est fort dessoubz,
i lbe boute et envoie plus hault, et de tant chiet il plus
longuement. La tierche cause si est pour tant que tous
hommes, qui voeulent tyrer au loing, doibvent pour le
plus avantageuz tyrer avecques le vent et hault ; mais
touteffois chascun nest point advise de ce faire. Et sachies
que quant larc est plus fort dessoubz, voulontiers supplee
ce default. Et doibt pour le mieulx ledit arc estre fort
dentree adoulchissant jusques a une bonne paulme přes
du fons, et adont ung petit duret. Car combien que la
principalle escousse viengne des bouts, neantmains ne
pourroit elle estre tres bonne se elle nestoit aucunement
confrontee du mylieu. Et doibt estre tout bon arc et bien
ordonne gresle et delye empres les cornettes le plus que
bonnement faire se poeult. Car de tant quil est plus gresle
et delye en adeliant du mylieu en amont, et ainsi par en
bas de tant doibt il par droit avoir plus grant et plus aspre
escousse, et en ce il na point de faulte.

Luky jsou zhotovovány podle dvou způsobů, to znamená
čtvercového a oblého, které se používají pro tři druhy
střelby. Čtvercové jsou nejlepší pro střelbu na butte a to
ze tří důvodů. Zaprvé proto, že mají více zadní části, a
proto vydrží déle; zadruhé proto, že šíp lépe přiléhá k
jejich boku; a za třetí proto, že střílí rovněji a déle si udrží
švih. Luk by měl být stejného tvaru pro střelbu na butte a
chapperons 9. Oblé luky se také zhotovují dvěma způsoby
pro střelbu na chapperons a do dálky. Ty vyrobené pro
střelbu na chapperons mají širší hřbet než ostatní, protože
se z nich střílí více šípů, a kdyby měly příliš úzká záda,
nevydržely by. Ty vyrobené pro střelbu na dálku mají
užší záda a jsou pro ni lepší, protože záda by je činila
pomalejšími a línějšími. Když Sexmodus mluví se svým
synem Tarquinem, říká: „Pokud chceš, aby tvůj luk
vydržel, měl by měřit délku dvou šípů a dvou malých
pěstí.“ Sexmodus tím ale nemá na mysli luky používané
pro střelbu do dálky, protože ty by to měly být delší pouze
o šířku jedné ruky, jíž jsou drženy, nad délku zmíněných
dvou šípů. Za den by se z nich měly vystřelit nejvýše dva
nebo tři šípy. Každý luk by měl být silnější v horní části
než v dolní ze tří důvodů: První je ten, že člověk má pod
šípem dva prsty a ruka, kterou ho drží, by měla být
správně proti středu luku. Druhým důvodem je, že
všechny luky střílejí při ohnutí vždy ve směru své
nejslabší části, takže když je dolní část silnější, šíp
poskočí a vystřelí vysoko a dál. Třetím důvodem je, že
všichni muži, kteří chtějí střílet daleko, musí, aby tak
činili s co největší výhodou, střílet po větru a vysoko. To
ovšem každý neví, ale vy musíte vědět, že když je luk
silnější v dolní části, napravuje tím tuto chybu. Dobrý luk
by se měl postupně zmenšovat na šířku dlaně od obou
konců a poté zúžen na malou velikost, neboť ačkoli
hlavní pružina vychází z konců, nemohla by být dobrá,
kdyby nebyla zesílena směrem ke středu. Každý dobrý a
dobře vyrobený luk by se měl zužovat právě tak
bezpečně, jak lze provést v blízkosti rohů. Čím více se luk
zužuje a postupně zmenšuje od středu nahoru a dolů, tím
větší a ostřejší bude mít pružinu, a to není na škodu.

Des cornettes pour les arc • Troisieme chapitre •

O nákončích pro luk • Třetí kapitola •

Puis que jay parle du boiz et de la fachon des arc, cest
raison que je die quelque chose des cornettes. On fait
coustumierement aux arcs des cornettes de corne de
vaches, et la raison si est pour ce quelle est plus molle et
plus endormie, et est bien propice aux arcs quarrez et aux
arcs rondz, de quoy on tire aux chapperons, car elle na

Protože jsem hovořil o dřevě a výrobě luků, je rozumné
říci také něco o nákončích. Rohy luků jsou obecně
zhotovovány z kravského rohu, protože je měkčí a méně
ohebný než jiné rohy a dobře se hodí pro hranaté a oblé
luky používané pro střelbu na chapperons, protože není
příliš pružný. Ale pro střelbu na dlouhé vzdálenosti jsou

Praporky, kapucemi nebo jinými kusy látky vyznačená cílová plocha symbolizující vojenský oddíl pro nácvik bojové střelby.
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pas trop rude escousse. Mais pour tirer au loing elles
valent mieulz des bouts de cornes dun cherf, car plus est
la corne dure et plus donne grant escousse a larc. Et devez
savoir que toute corne doibt estre grossete envers larc
affin que la corde naproce point si přes du boiz, et plus
est courte et meilleure est, mais que on puist bender larc.
Aulcunes gens font encorner leurs arcs dargent, mais je
nappreuve point ce estre utile ne prouffitable, car jay
esprouve lun et lautre.

nejlepší, když jsou vyrobeny ze špiček jeleního paroží,
protože čím je nákončí tvrdší, tím luk více pruží. A musíte
vědět, že všechna nákončí by měla být poměrně velká
v místě, kde se napojují na luk, aby tětiva ležela daleko
od dřeva. A čím jsou kratší, tím lépe, dokud lze luk
napnout. Někteří lidé mají na luku nasazeny stříbrné rohy,
ale mně to nepřišlo ani užitečné, ani prospěšné, a zkusil
jsem obojí.

Des cordes pour les arc • Quatrieme chapitre •

O tětivách pro luk • Čtvrtá kapitola •

En la seconde partie de ce present livre, qui doit parler
des cordes, vous sera dit de combien de fachons on doit
faire les pour les meilleurs. On fait cordes a arc de soye
verte et de chanvre. Les cordes que on fait de soie verte
sont bonnes a tirer au loing pour trois raisons, comme dist
Sexmodux. La premiere, si est que la soye est si forte que
elle dure plus sans rompre que nulle aultre chose. La
seconde, si est que on la poeult faire si gresle que lon
voeult. Et la tierche, quant elle est si bien assemblee elle
est tant singlant quelle envoie son trait si loing et si donne
plus grans coups que nulle autre chose fait. Et doibt estre
verte la droitte soye et bonne pour tant quelle nest point
brulee a la tainture, car elle vient ainsi de ses vers. Lautre
matiere de quoy lon fait les cordes cest de chanvre, et en
est e deux fachons de mascle et de femelle. Le mascle est
gros et rude, et pour ce ne vault il rien pour cordesdarc.
Et la femelle y est bonne mais que elle soit bien esleute et
tresbien choisie. Et ne doit point estre une bonne corde
collee mais gommee. Et si doibt estre lueillet le plus petit
que faire se poeult bonnement, et estendue fort a bonne
pierres de fais. Et se bien voulez cognoistre une bonne
corde, destordez la par le mylieu, et se vous trouvez les
trois cordons sans tenir lun a lautre sachiez quelle est
bonne, moiennant toutefois que quant elle sera en son
entier quelle soit dure et ferme, car comme plus est dure
tant mieulz vault.

V druhé části této knihy, která se bude zabývat tětivami
luků, se dozvíte, jakými způsoby tětivy zhotovovat a jaké
jsou nejlepší. Tětivy luků jsou vyráběny ze surového
zeleného hedvábí a konopí. Tětivy udělané z hedvábí jsou
dobré pro střelbu do dálky a to ze tří důvodů, jak praví
Sexmodus. První je, že hedvábí je tak pevné, že vydrží
déle než jakýkoli jiný materiál, aniž by se trhalo. Druhý
je, že tětiva může být udělána tak tenká, jak je potřeba.
Třetí je, že když je tětiva správně vyrobena, je tak pružná,
že vyhání šíp dále a s větší silou, než když je vyrobena z
jakéhokoli jiného materiálu. Hedvábí by mělo být
přirozeně zelené a ne spálená barvením, protože ho
housenky bource spřádají v zelené barvě. Dalším
materiálem, z něhož se tětivy vyrábějí, je konopí, a to je
dvojího druhu: samčí a samičí. Samec je tlustý a hrubý, a
proto je pro tětivy luku bezcenný. Samice je dobrá, ale
musí být pečlivě sklizena a velmi dobře vybrána. Dobrá
tětiva by měla být pogumovaná a nikoli lepená. Smyčka
by měla být co nejmenší a dobře napnutá kamenným
závažím. A chcete-li vědět, zda je tětiva dobrá, rozpleťte
její střed, a pokud jsou tři prameny zřetelně oddělené, je
dobrá, ovšem vždy za předpokladu, že když se tětiva
znovu zatočí, je tvrdá a pevná, protože čím to bude tvrdší,
tím bude lepší.

Du trait appartenant a larc • Cinquieme chapitre •

O šípech náležících k luku • Pátá kapitola •

Et pour moy bien acquiter, il fault que je parle en ceste
tierce partie du trait, puis que jay parle en la premiere et
en la seconde des arcs et des cordes.
Vous devez savoir que il nest que de deux fachons de
trait, cest a entendre de trait colle et trait cyre. Le trait
cyre est de deux fachons don´t lun est empenne du hault
coste de la penne et nest fors pour tyrer a la bute, et lautre
est empenne du dosset et sont propices et bons a tirer aux
chapperons. Et devez entendre que rond bon trait cyredoit
estre empenne de cisne reserve ceulz a tirer au loing dont
je parlerai cy apres. On en fait et empenne bien de pennes
doie, mais il nest pas si bon et nest trait que pour artillerie.
On empenne aussi du trait cyre de plumes de gerfault,
elles seroient meilleurs, lesquelles sont propices et
bonnes a tirer au loing et non autrement. Mais quelles
soient ferrees de ung fer bien legier, et ne doibvent estre

Abych mohl svou práci vykonat řádně, je nutné, abych v
této třetí části pohovořil o šípu, stejně jako jsem v první a
druhé hovořil o lucích a tětivách.
Musíte vědět, že existují pouze dva druhy šípů: tj. lepené
a voskované10. Voskované šípy jsou dvojího druhu, z
nichž jeden je opatřen pérem z přední části křídla a je
vhodný pouze pro střelbu na butte, zatímco druhý je
opatřen pérem ze zadní části křídla, a ten je dobrý a
vhodný pro střelbu na chapperons. A rozumějte, že dobrý
oblý voskovaný šíp by měl být opatřen perem z křídla
labutě, kromě těch pro střelbu do dálky, o nichž budu
mluvit později. Mnoho šípů je vyrobeno a opatřeno pery
z křídel hus, ale nejsou tak dobré a jsou vhodné pouze pro
válečné šípy. Voskované šípy jsou také opatřeny pery
raroha. Jsou lepší a hodí se pro střelbu do dálky, ale k
žádnému jinému účelu. Měly by mít ovšem velmi lehké

10

Podle toho, zda jsou pera přilepená nebo přichycena voskovaným hedvábím.
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lesdittes flesches gaires plus grosses que ung volet, et du
plus legier bois et plus roide, comme je diray cy apres.
Se le fer de la ta flesce est legier les pennons doivent estre
bas tailliez et plus cours, et se il est pesant il doit estre
plus hault et plus long. Les fleches a tirer a la bute et aux
chapperons doivent avoir le barbiau a lendroit de lencoce
de la flesce, et a celles a tirer au loing i lny a point de
dangier, car le fer doit estre tout rond comme une corne.
Plus est dure la soye sur la cyre et plus est le trait errant
et plus dure. Et ne doit pas estre le boiz fort cuit et par
especial de flesces a tirer au loing, car elles sen rompent
plustost a lescousse. Toute bonne flesce pour tirer a la
bute et aux chaperons doit estre de tranne sechie a par lui
sans ayde de feu ung an ou deux. Les flesches a tyrer au
loing se peuvent bien faire daultre bois plu roide comme
de boulle et de ceresier.
On fait bien des flesches de fresne, maiz elles ne servent
que a esprouver harnois. Elles doivent estre grosses
envers le fer et menues envers le bout des pennes pour
lescousse.
On fait pareillement du trait creuz en fachon de matras a
longue teste, et ne servent que a mettre ung volet dedans
a tirer au loing pour gaigure, et ont verni dessus et
dessoubz; et ce souffisse quant au trait cyre.
On fait des flesches toutes pareilles a tyrer au loing pour
en bailler le chois a son compaignon, et ny a point de
faulte que cellui qui choisit ne le perde se daventure ilz
sont a plains champs, car lune sert a tirer contre vent et
lautre avant vent.

železné hlavy, neměly by být tlustší než vollet11 a měly
by být z nejlehčího a nejtužšího dřeva, jak vysvětlím dále.
Je-li hlava šípu lehká, měla by být pera střižena nízko a
krátce. Pokud je těžká, měla by být pera vyšší a delší.
Šípy pro střelbu na butte nebo chapperons by měly mít
ostny ve stejném směru jako nákončí šípu. U šípů pro
střebu na dálku ale nebezpečí nehrozí, protože jejich
hlavy by měly být stejně kulaté jako rohová nákončí.
Čím pevnější je hedvábí na vosku, tím lépe bude šíp létat
a bude tužší. Dřevo, z něhož jsou šípy vyrobeny, by
nemělo být příliš pražené, zejména u šípů pro střebu do
dálky. Bylo by to, jako když se sklenice rozbije při
dopadu na zem. Všechny dobré šípy pro střelbu na butte
nebo chapperons by měly být vyrobeny z osiky vyschlé
uložením na rok nebo dva bez umělého tepla. Šípy pro
střebu do dálky mohou být vyrobeny z tužšího dřeva, jako
je bříza nebo třešeň.
Mnoho šípů je vyrobeno z jasanu, ale hodí se pouze
k prokázání pevosti zbroje. Měly by být širší na špici a
zúžené u pér, aby vydržely náraz.
Šípy se dělají taky duté jako dlouhohlavé matras12, ale
používají se pouze pro střelbu do dálky a jsou lakovány
nahoře a dole. Tolik stačí o voskovaných šípech13.
Ke ztrapnění soupeřova výběru se zhotovují také šípy pro
střebu do dálky, které vypadají podobně, i když některé
jsou určeny pro střelbu proti větru a zanášejí podle něj,
takže ten, kdo si je vybere, nemůže za to, pokud na
střelnici prohraje.

Du trait colle • Sixieme chapitre •

O voskovaných šípech • Šestá kapitola •

Il est de deux fachons de trait colle, cest assavoir de tacles
et de vollets. Les tacles sont par coustume groz de bois et
ont haulte penne de cisne et moult grandes en fachon de
vollets, et ont les fers ronds, et le propre trait de quoy les
Anlois tirent a la butte et au chapperons, car ilz le treuvent
et aussi es til plus juste que nul quelque trait cyre.
Et pour savoir que cest que de tacle, selon les anglois tout
trait colle et ferre est dit tacle soit gros ou menu.

Existují dva druhy lepených šípů: tacles14 a vollets.
Tacles jsou obvykle silné, s dlouhými labutími pery,
dlouze přiříznuté stejným způsobem jako vollets a mají
kulaté železné hlavy. Jsou to běžné šípy, které Angličané
používají ke střelbě na butte a chapperons, protože je
považují za lepší než jakýkoli voskovaný šíp.
A kdybyste chtěli vědět, co je to tacle, tak podle
Angličanů se tacle nazývá každý lepený a železnou
hlavicí opatřený dřík, ať velký či malý.

Des vollets a tyrer de larc • Septieme chapitre •

O šípech typu vollet • Sedmá kapitola •

Tout vollet doit estre de bois legier et roide. Et ne sont
pas les volltes de pardeca si bons que ceulz dangleterre,
par faulte que pardeca nous navons pas du boiz tel don´t
les angloiz font les bons vollets, et a ceste cause nes til

Každý vollet by měl být vyroben z lehkého a tuhého
dřeva. Volltes vyráběné u nás nejsou tak kvalitní jako ty
vyráběné v Anglii, protože u nás nemáme stejné dřevo,
jaké používají Angličané na výrobu dobrých vollets, a
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Vollet je šíp určený pro střelbu do dálky.
Označení pro baňaté lahve s dlouhým krkem a přeneseně pro „bezpečné“ šipky do kuší s kulatou hlavicí a dutým tělem používané
pro nácvik obrany proti střelbě z kuší.
13
Na šípech nalezených ve vraku Mary Rose archeologové identifikovali stopy vosku, loje, mědi a otisky nití, pravděpodobně
hedvábných. Pera byla zřejmě nejprve přichycena horkým voskem, poté zajištěna spirálovitě vedeným ovinutím nitě a na závěr
byla nit přetřena aplikací horkého vosku a loje. Přítomnost mědi ukazuje na tradiční použití octanu měďnatého (tzv. verdetu) coby
fungicidu a herbicidu.
14
Tacle je běžný šíp, ale také obecné označení nástroje, instrumentu či zbraň brané do ruky.
12
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vollet ue dangleterre, car ledit boiz est plus legier et plus
roide que bois que nous ayons pardeca.
Et doit tout vollet estre empenne de coulon ou de cenart,
et ne y a en chascune aile que une plume bonne, cest a
savoir le sarciau. Ung vollet proprement es tung delie trait
qui va plus loing que tout aultre trait a petite plume, et
peulestre encorne de ferre ; don til en est qui nont que
troiz plumes, des autres qui en ont six, et des autres qui
en ont neuf. Ceulz a six pennes ont les premieres plumes,
ainsi que ceulz qui nen ont que trois et les autres, au
milieu desdites plumes et de la cornette den bas, et sont
plus petites que celles den hault, et doit estre ferre de ung
fer peu pesant. Ceulz a neuf plumes les ont assez
justament entre les plus haultes et les cornettes den bas,
et de tant que ilz pesant fer. Et a la verite ce nest que une
monstre, car ilz valent peu a tirer. Mais les meilleurs sont
ceulz a trois plumes, et en est de deux fachons, ces
assavoir des creuz et des massiz. Les creuz sont creuz
depuis la corne den baz jusques a troiz doiz petiz prez des
plumes ; aulcuns les emplissent de ung petit de plomb et
les autres de vif argent ; et sont les plus avantageuz. Les
autres sont tous massifs et ont les plus honnestes a tyrer.
Car les creuz sont reputez pour desshonnestes pour
lavanttage qui y est, laquele on ne voit mie.
Et ont lesdit volets les plumes a trois petits doit přes de la
coche.

proto žádný vollet není tak dobrý jako anglický, protože
jejich dřevo je lehčí a tužší než kterékoli naše.
Každý vollet by měl být opatřen holubími nebo kachními
péry a v každém křídle je pouze jeden brk vhodný pro
tento účel, totiž ten první. Správně řečeno, vollet je štíhlý
šíp, který letí dále než jakýkoli jiný opeřený šíp a jeho
hlava může být z rohoviny nebo železa. Některé mají tři
pera, některé šest a jiné devět. Ty se šesti pery mají
obyčejná péra, jako ty se třemi nebo vícery, a mezi nimi
a rohovinovým nákončím mají tři spodní péra a jejich
hlavy musí být lehké. Ty s devíti péry je mají mezi
vyššími péry a rohovinovým nákončím, a čím více per
mají, tím těžší musí mít hlavy. Ve skutečnosti jsou jen pro
parádu, protože nestojí za to střílet s nimi, protože
nejlepší jsou ty se třemi pery, a těch jsou dva druhy: to je
dutý a plný. Duté jsou vyvrtány od hlavy na šířku tří prstů
od peří, některé jsou vyplněny olovem, jiné rtutí a ty jsou
nejvýhodnější.
Ostatní jsou plné a s těmi je nejčestnější střílet, neboť duté
jsou považovány za nečestné kvůli výhodě, kterou dávají
a která je neodhalitelná.
Tyto vollets mají péra na šířku tří malých prstů od
nákončí.

De mettre la corde sur larc • Huitieme chapitre •

O nasazení tětivy na luk • Osmá kapitola •

Puis que je vous ay dit de la fachon de larc et des cordes
et du trait bien peu vous serviroie et servir pourrole se ne
parloie de la fachon pour la mettre sur larc. Vous devez
mettre la begue de vostre corde dedens la coche du bout
de hault, et la tyrer fort le long de larc, et la prendre trois
doiz plus court přes de la cornette, et en faire ung las
courant sans neu, et y tourner moins de tours que on
poeult, car moins y en a et mieulz y vault car mieulz
chace. Et doit avoir tout arc a tirer au droit ung petit moins
de demy pie de tente. Sil est revers ou se il revient a corde
il le fault corrigier selon ce, car se il est revers il lui en
fault plus, et sil revient a corde il lui en fault moins.

Pověděl jsem vám o výrobě luku, tětiv a šípů, ale ani to
by vám moc nepomohlo, kdybych vám neřekl, jak na luk
nasadit tětivu. Smyčku tětivy musíte vložit do výřezu v
horním nákončí, poté táhnout tětivu podél luku a tři prsty
od spodního rohu vytvořit smyčku bez uzlu, přičemž
musíte udělat co nejméně otáček, protože čím méně jich
bude, tím lépe to bude střílet. Pro správnou střelbu by měl
být luk napnut o něco méně než na půl stopy15. Pokud se
prohýbá nebo následuje tětivu, musí se odpovídajícím
způsobem upravit, protože pokud se prohýbá zpět, je
nutno ji napnout víc, pokud následuje tětivu, méně.

De la maniere de tirer de larc • Neuvieme chapitre •

Způsob střelby z luku • Devátá kapitola •

Ung archier qui voeult avoir belle maniere de tirer doit
avoir pluieurs regarts tant a son corps comme a ses pies,
comme dis tung livre intitule lart de guerre. Premierement
ses flesces au coste senestre. Et doit peser son arc sur le
pousse de la main dont il le tient en tirant, et le mettre
justament en balance pour tirer a la bute. Et se larc est
bien fait il sera plus long dessus que dessoubz. Et ce
temps pendant doit tirer sa flesce a deux fois hors de la
trousse, et la cause si est se il navoit moult long bras il
faudroit que les flesces demourassent enserrees dedens la
trousse de quoy les pennes empirroient. Et en la tenent
par le mylieu la doit on bouter dedens son arc, et plus la
prendre entre deux dois ; et devez savoir que cest entre le

Jak nám říká kniha zvaná Umění války, lukostřelec, který
chce střílet dobrým stylem, musí dbát několika zásad, jak
vzhledem k tělu, tak i nohám. Především musí mít šípy
na pravé straně, kdym meč má na levé. Luk by měl při
střelbě položit na palec ruky, kterou ho drží, a při střelbě
na butte jej přesně vyvážit. Pokud je luk dobře udělaný,
bude horní část delší. Když to udělá, měl by dvěma
pohyby vytáhnout šíp z toulce. Důvod je ten, že pokud by
neměl velmi dlouhou ruku, zůstaly by šípy zaklesnuté v
toulci, čímž by trpělo peří. Poté musí šíp, který drží za
střed, vložit do luku a tam jej držet mezi dvěma prsty,
přičemž musíte vědět, že tyto dva prsty jsou první a
druhý. A každý dobrý lukostřelec by měl, jak jsem již
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1 stopa = 30,48 cm.
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doy qui est aupres du pousse et le grant doy. Et doit tout
bon archier tirer a troiz doys comme jay dit devant, et
amener sa flesce a son tetin destre, et en ce faisant il y
gaingne longueur de trait. Il doibt avoir lun pie devant
lautre du coste de quoy on tient larc, et ne doit avoir que
la pointe a terre, affin quen rasseant le talon sans
desmarchier, baille escousse a la flesce et tourne le coste
a la butte. Et quant ce vient au tirer, len poeult tirer en
deux fachons ; les ungs tirent de hault et les autres de bas,
et sont toutes deux bonnes en diverses fachons. Celle de
bas est bonne a tirer a la bute et aux chaperons, et se
monstre un archier plus nayf que a tirer de hault,
moiennant que la desmarce sacorde bien au descochier, et
aussi il est lus couvert au besoing a cause quil ne haulce
point leb ras si hault.
Et devez savoir aussi quilz sont plusieurs manieres de
descocher, et tient tout a deux choses : a la main de quoy
on tire, car on doibt avoir et tenir la corde en la deuxieme
jointe du doy aupres du pousse et en la premiere jointe du
doy qui est entre le grant doy et le petit, et a la marche de
quoy il est de trois manieres, cest assavoir a ung pas a
deux et a trois. Celle a ung pas se fait en deux fachons ;
lune en marchant de pie du coste de quoy on tient larc,
lautre en mettant son bras en arriere en enffonsant son arc
et son trait et desmarchier de lautre pie ; laquele
desmarche fait revenir leb ras en sa droitture, maiz que
elle soit grande et forte en arriere. Les aultres deux
fachons sont a deux et trois desmarches. A tyrer a deux
desmarches il fault desmarchier du piet de derriere a coste
tellement que le pie de devant viengne a point a donner
lescousse au descochier. Et pour les trois fault
desmarchier du coste de quoy on tient larc et en enfourant
comme dessus est dit et puis de lautre en arriere tellement
que quant ce vient au descochier on puist marchier du
premier pie de quoy on a commenchie.
Ung bon archier selon lusage doibt tyrer dix palmes de
trait. Il en est bien qui en tirent plus, mais de tant que ilz
en tirent plus le coup en estmoindre. Il est bien de bons
archiers qui ne tirent pas si long trait et pour tant ne
laissent ilz mie a faire de grans coups et de grans fausses
aussi grans comme les aultres ; mais se leur croisie se y
poeult estendre ilz doibvent tyrer de la ditte mesure, car
ilz en sont plus beaulz archiers. Et oze bien dire que i lest
impossible de tyrer long trait de laide maniere se il est en
fonse.
Se vous voulez estre bon archier vous devez tyrer en deux
manieres ; lune aux butes et soubz la toille, et l´autre aux
chapperons. Car on aprent mieulz a tirer soubz la toille

řekl, natáhnout luk třemi prsty a k pravému prsu, protože
tím může táhnout delší šíp. Chodidlo té strany, na které je
držen luk, by mělo být před druhým, špička by se měla
pouze dotýkat země, aby se při sklopení paty (bez pohnutí
chodidlem) mohla strana otočit k butte a dát šípu dobrý
impuls. Natažení lze provést dvěma způsoby: někteří
natahují luk s rukou držící luk zdviženou a někteří s
pokleslou, a obojí je dobré pro různé příležitosti.
Natahování s rukou nízko je dobré pro střelbu na butte a
na chapperons a je to přirozenější způsob střelby než
s rukou vysoko. Kromě toho to napomáhá uvolnění tětivy
a také je v případě potřeby paže, která není zvednutá tak
vysoko, méně exponovaná.
Musíte rovněž znát, že existuje několik způsobů, jak
uvolnit tětivu, ale vše závisí na dvou věcech: na natahující
ruce, protože tětiva se musí být položena a držena na
druhém článku prvního prstu a na prvním článku třetího,
a na pohybu, jehož jsou tři druhy: to je s jedním, dvěma
nebo třemi kroky16. Jeden volný krok se provádí dvěma
způsoby: Jedním, kdy se nohou na straně ruky držící luk
vykročí vpřed, a druhým tak, že se přitáhne paži k tělu,
vytlačí luk a šíp a současně druhou nohou ustoupí vzad.
Tento krok narovná paži, ale musí to být dlouhý a rázný
krok zpět. Další dva způsoby se provádí dvěma kroky a
třemi kroky. Při střelbě dvěma kroky musíte udělat zadní
nohou krok vzad tak, aby při položení přední nohy byl
dán dostatečný impuls k vypuštění šípu. Při střelbě třemi
kroky se přední noha posune vpřed, pak se luk vystrčí
kupředu, jak je vysvětleno výše, a zadní noha se vrátí zpět
tak, že když je šíp vypuštěn, lze přední nohou vykročit
vpřed.
Je zvykem, že dobrý lukostřelec by měl natáhnout šíp na
šířku deseti dlaní17. Je mnoho těch, kteří natahují více, ale
z těch, kteří natahují více, je mnoho těch, kteří tím
vystřelí slabší šíp. Je mnoho dobrých střelců, kteří
nenatahují tolik, a přesto nechybují při dlouhých střelách
a střílejí se stejnou silou jako ostatní. Pokud je však jejich
dosah dostatečný, měli by natahovat na výše uvedenou
délku, aby byli lepšími střelci. Troufám si tvrdit, že je
nemožné vystřelit dlouhý šíp ošklivým způsobem, kdy je
luk držen dolů.
Chcete-li se stát dobrým střelcem, musíte cvičit dvěma
způsoby, totiž na butte pod plátnem a na chapperons. Je
totiž snazší naučit se střílet střelbou pod plátnem než
jakýmkoli jiným způsobem. A abyste věděli, jak je plátno
upevněno, řeknu vám to. Plátno by mělo být umístěno
napříč přes plochu v polovině vzdálenosti mezí buttes18,
přičemž spodní okraj by měl být jednu stopu nad zemí za

16

Zdá se to překvapivé, ale může to souznít s kázáním biskupa Hugha Latimera (narozen 1487) budoucímu králi Edwardu IV. z roku
1549: „(Otec) mne učil napínat luk … ne silou paží, jako to činí jiné národy, ale silou celého těla.“ Na druhou stranu, Roger Asham
k tomu ve stejné době již píše: „Někteří dupou dopředu a někteří sáčou dozadu. Všechny tyto chyby jsou buď při napnutí, nebo při
uvolnění … a tak se jim vyhýbejte.“
17
Dlaň se obvykle definuje jako tři palce, tj. 7,62 cm, deset dlaní by tedy bylo cca 76 cm. Tehdy byli ovšem muži v průměru o
nějakých cca 5 cm menší než v současnosti, takže dnes by měl nátah činit cca 78 cm.
18
Na střelnici bývaly obvykle dva butts. Střílelo se od prvního na druhý, pak se došlo pro šípy a hned se zase střílelo od druhého
zpět na první, a tak pořád dokola.
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que en aultre fachon, et a celle fin que vous sachies
comment la toille doibt estre mise je le vous diray. La
toille doit estre mise au travers de la butte et au mylieu
autant de pies de hault comme il y a de dix pas entre les
deux butes. Comme se il a cent pas elle doit estrede dix
pies de hault, et doit estre bordee par en bas de sonnettes
a celle fin que se i lny touchoit que la plume de la flesche
que on le sache et que on les oye sonner. Et doit avoit la
ditte toile demie aulne de large du moins, affin que on
puist mieulz jugier de la verite.
Et a tirer aux chapperons on doit tirer des arcs ronds
comme di test devant. Et doibvent estre entre bons
archiers de trois cens pas de long. Combien que autrefois
jay veu tirer a quatre cens pas, mais il convenoit que ce
feussent bo exquiz archiers.

každých deset kroků mezi buttes. Jsou-li tedy buttes od
sebe vzdáleny sto kroků, plátno by bylo deset stop vysoko
a na spodním okraji by mělo mít zvonce, takže kdyby se
ho dotklo byť jen péro šípu, poznalo by se to podle
zacinkání. A zmíněné plátno by mělo mít hloubku
alespoň půl aulne19, aby nedocházelo k omylu.
Jak jsem již řekl, pro střelbu na chapperons, by se měly
používat oblé luky. Dobří lukostřelci by měli dosahovat
dostřelu tři sta kroků. Viděl jsem sice i střelbu na čtyři sta
kroků, ale nutno přiznat, že byli dobře trénovaní střelci.

La conclusion de ce traittie •

Závěr pojednání •

Puis que jay parle des quatre poins contenuz au prologue
de ce traittie, je me puis bien taire. Car quant je
lencommencay je nentendoie point a dire tout ce qui est
dit audit passetemps, maiz seulement ce que jen ay veu et
sceu par les bons archiers, et aussi que jay experimente.

Když jsem napsal čtyři body vyjmenované v prologu k
tomuto pojednání, mohu skončit, protože když jsem
začínal, neměl jsem v úmyslu říci vše, co se o této zábavě
říci dá, ale pouze to, co jsem viděl a poznal od dobrých
střelců, a také z vlastní zkušenosti.

Si prie a tous ceulz qui le traittie lyront ou orront lyre Prosím všechny, kteří toto pojednání čtou nebo
quilz voeullent corriger les faultes saucunes en y a et poslouchají jeho čtení, aby laskavě opravili chyby, pokud
suppleer courtoisement a mon ygnorance.
v něm nějaké jsou, a svou zdvořilostí doplnili mou
neznalost.
EXPLICIT
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