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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá vývojem evropského šermu a jeho
praktikováním dnes. Práce je rozdělena na tři části. První část práce popisuje
vývoj různých stylů šermu, ať už se jedná o boj dlouhým mečem, tesákem,
rapírem nebo jinými zbraněmi. V této části jsou také představeni nejznámější
šermířští mistři a jejich šermířské manuskripty (fechtbuchy). Druhá část práce
pak pojednává o praktikování evropského šermu v současnosti. Práce v této části
představuje HEMA (Historical European Martial Arts) komunitu, její vznik a
činnost. Ve třetí části jsou pak na základě rozhovorů popsány rozdíly v chápání
šermu podle manuskriptů šermířských mistrů a jejich praktikováním ve filmu a
divadle.

Klíčová slova: Šerm, bojová umění, HEMA, šermířští mistři, škola šermu

Abstract

Bachelor’s work is focused on evolution of european fencing and it’s
practice today. The work is divided into three parts. First part provides
description about evolution of different fencing styles and schools – fencing
with longsword, messer, rapier and other weapons. It also aims to present
famous fencing masters and their fencing manuscripts (fechtbuchs). In second
part, there is a decription about practicing fencing today. This part also presents
HEMA (Historical European Martial Arts) community, it’s beginning and
activities today. Third part od the work provides comparison between fencing
techniques of fencing masters and fencing in theatres and cinematography today.
This part is based on interviews.
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ÚVOD
Téma bakalářské práce bylo vybráno s ohledem na to, že sám autor je již
několik let členem šermířské komunity a v současné době studentem šermířské
školy Digladior v Praze. Práce popisuje vývoj výuky šermu od nejstarších
pramenů až po vrchol jednotlivých šermířských „škol“ (německá, italská,
francouzská a španělská). Každá z těchto „škol“ měla své významné mistry,
kteří po sobě zanechali záznamy svého pojetí šermu a často i komentáře k pojetí
šermu dle jiných mistrů. Tyto prameny jsou důkladně studovány a často existují
i jejich překlady do angličtiny nebo němčiny. Dnes už se díky práci šermířů
objevují i překlady šermířských manuálů do češtiny. Interpretaci technik
z těchto manuálů pak vyučují jednotlivé šermířské školy u nás, ale i ve světě.
Tyto prameny jsou také často jediným dokladem o životě šermířských mistrů
(tak je tomu např. v případě mistra Lichenauera).
Práce se také snaží o popis šermířské komunity, a to hlavně na české úrovni.
Podává popis vývoje komunity od počátků „historického“ šermu do dnešních
dnů. K tomuto tématu existuje již jenom málo pramenů. Existují pouze málo
monografií a dále je možné vycházet z historií jednotlivých šermířských spolků,
škol a klubů, ale také z rozhovorů s šermíři, kteří se již značnou dobu
v šermířském světě pohybují. Kromě prací šermířů na překladu šermířských
manuskriptů již dnes existuje i iniciativa k důkladnému zmapování českého
šermu, a tak se snad na tomto poli blýská na lepší časy.
V poslední řadě pak tato práce umožňuje vhled do světa scénického šermu
(zobrazení šermu ve filmu a v divadle), zde je vyžito dat z rozhovorů a také
audiovizuálních zdrojů (záznamy soubojů ve filmu a v seriálech, choreografie
šermířských skupin). Z výpovědí tří informátorů je poskládán obraz toho, jak
fungují filmové a divadelní šermířské choreografie, jestli mají divákovi co
nabídnout a zda jsou věrným zobrazením šermířských technik. Vzhledem
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k aktivitám informátorů, kteří se podílí na šermu ve filmu a v seriálech,
v šermířském divadle nebo jsou lektory scénického šermu se dle názoru autora
jedná o validní a podnětná data.
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PŘEHLED ZDROJŮ
Mezi zdroje patří hlavně monografie věnované vývoji výuky Šermu. Dále
monografie věnované jednotlivým šermířským, manuskriptům a mistrům šermu.
Mnoho těchto manuskriptů bylo přeloženo do současné němčiny nebo do
angličtiny. V současné době už existují i překlady manuskriptů do češtiny (např.
překlad Joachima Meyera od Petra Matouška z Cechu sv. Michaela).
Nejnovějším příspěvkem je pak kniha Šerm majstra Lichtenaera z roku 2018.
V této knize se dvojice autorů – Ondřej Vodička a Martin Fabian – zabývá
odkazem mistra šermu Johanna Lichtenauer a je zde věnován prostor třem
manuskriptům, které vysvětlují jeho pojetí šermu. Důležitým zdrojem je také
stránka Wiktenauer. Jedná se o databázi šermířských mistrů, jejich prací a
překladů. Na této stránce se také nacházejí skeny jednotlivých manuskriptů a
díky tomu je možné udělat si představu o technikách, které jsou v nich
zaznamenané. Často se jedná o kresby s popisem. Někdy však také pouze o
popis techniky nebo jenom kresbu.
Zdroji pro druhou část práce jsou monografie věnované historickému
šermu v českém prostředí. Dále také informace o historii jednotlivých škol
z jejich stránek. Dále zde hrají roli i informace získané z rozhovoru se šermíři,
kteří se již nějakou dobu pohybují v šermířském světě a podíleli se na historii
českého šermu.
K tématu světové šermířské komunity pak byly použity hlavně informace
ze stránek jednotlivých šermířských škol. Dále také příspěvky ze šermířských
fór. K tomuto tématu také existuje dokument, který je dostupný na YouTube.
Zdroji pro třetí část práce jsou data získaná z rozhovorů se třemi
informátory, které si autor vybral. Důležité jsou i audiovizuální zdroje –
videozáznamy soubojů ve filmu a seriálech, které byly ukázány informátorům a
následně jimi hodnoceny. Na základě jejich komentáře k videoukázkám a
rozhovorů pak byly učiněny závěry, které se nacházejí ve třetí části práce.
3

VÝVOJ VÝUKY ŠERMU
Stručný přehled výuky šermu ve starověku
Pomineme-li to, že již od pravěku se používalo jisté formy zbraní, původ
výuky šermu mečem se dá vysledovat do starověku. Již ve starověké Indii se
objevuje v jedné z hinduistických knih – Bhagavadgítě – popis a také několik
zobrazení boje mečem a holí (Plch 1970)
Z antického Řecka není o výuce šermu mnoho zmínek. Děti od 7 let zde
byly učeny fyzické zdatnosti, zápasu a pravděpodobně i boji kopím a mečem.
Od 20 let pak nastupovaly vojenskou službu. Podle Sary Ahbel-Rappe a
Rachany Kamtekar (2006) byl jedním z řeckých učitelů šermu také Sokrates.
Z Řecka ale také pochází nestarší bojový manuskript Oxyrhynchus Papyrus MS
P.Oxy.III466. Byl nalezen na skládce nedaleko města Oxyrhynchus v Egyptě.
Ve třech sloupcích jsou na něm popsány zápasové techniky. Třetí sloupec
manuskriptu je značně poničený (Grenfell, Hunt 1903).
Hojnější zmínky jsou pak z antického Říma, kde byla povinná vojenská
služba od 17 do 45 let, takže se v podstatě každý dostal k výuce šermu. Díky
tomu zde byla jistě vysoká úroveň šermu (Plch 1970). Dalším důvodem byly
gladiátorské zápasy, které se pořádaly pro pobavení lidu. Fungovaly zde
soukromé nebo obecní šermířské školy, kde učitelé šermu (lanista) připravovaly
zajatce, otroky a odsouzence k smrti k boji s různými zbraněmi. Zápasy
gladiátorů se pravděpodobně začaly konat ve 4. stol. př. n. l., kdy nahradily
lidské oběti při slavnostech. Arzenál zbraní gladiátorů byl velice pestrý a stejně
pestrá byla i výuka „šermu“ těmito zbraněmi. Gladiátoři byli vyzbrojeni např.
zakřiveným mečem a štítem (thraces), sítí a trojzubcem (retarii), krátkým
mečem a štítem (samnites) apod. V soubojích proti sobě byli stavěni bojovníci
s různou výzbrojí, aby se zvýšila pestrost (Plch 1970).
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Co se výzbroje vojska týče, každý voják byl vyzbrojen kopím, mečem
(gladius) a dýkou.
Zajímavostí starověku je, že většina zbraní z této doby má jeden shodný rys, a to
krátkou, a nebo chybějící záštitu. Tak je tomu u zbraní sečných (sax) i bodných
(gladius). Z toho vyplývá, že styly šermu musely být podobné, protože chyběl
důležitý obraný prvek, jaký záštita meče představuje. Rozmanitost stylů boje ale
jistě přišla právě s gladiátorskými zápasy, kdy proti sobě stály odlišné zbraně, a
proto byla nutnost vyvinout nové styly boje (Plch 1970).
Mistři šermu v německy mluvících zemích
Prvním dochovaným kodexem, který zobrazuje bojové techniky tzv.
německé školy šermu je německý manuál Walpurgis fechtbuch MS I.33
(Forgeng 2003). Jedná se o několik listů, na kterých je 17 ilustrací a ke každé
z nich je krátký popis v latině. Ilustrace zachycují techniky boje krátkým mečem
a pěstním štítkem – pukléřem. Autorství tohoto spisu je přisuzováno řeholníku
Lutegerovi, o kterém se text několikrát zmiňuje. Jednou ze zobrazovaných
postav je také nějaký kněz. Druhou postavou je ve většině případů mladý muž,
asi jeho učedník. Ve dvou případech je však Lutegerovým protivníkem žena,
která pravděpodobně zobrazuje svatou Walpurgu (Wiktenauer 2013). Fechtbuch
je pravděpodobně pouze částí většího díla. Odhaduje se, že chybí osm listů
manuálu. Pravděpodobně se v kompletním stavu jednalo o zdroj pro pozdější
kodexy, které zachycují boj s mečem a pukléřem (Hester 2012).
Odkaz Johanna Lichtenauera
„Moderní“ pojetí šermu je spojeno se jménem šermířského mistra (někdy
také označován jako velmistr) Johannese Lichtenauera. Tento německý mistr žil
pravděpodobně ve 14. stol. v Bavorsku a je tvůrcem pojetí šermu nazvaného
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Kunst des Fechtens – Umění šermu (Hils 1985). Na tento název a pojetí šermu
se odkazuje řada mistrů po Lichtenauerovi až do 17. stol. Pravdou ale je, že o
Lichtenauerovi máme pouze jediný písemný záznam a zbytek informací o něm a
jeho učení je zprostředkován mladšími mistry tzv. německé školy, kteří jeho
techniky dále popisují a rozpracovávají.
První pramenem o Lichtenauerově Kunst des Fechtens je Nuremberg
Hausbuch MS 3227a. Jedná se o zápisník, který je datován mezi roky 1389 a
1494. Nejpravděpodobnějším obdobím jeho vzniku však bude počátek 15.
století (Fabian, Vodička, 2018).
Pramen sám je jakýsi zápisník, který popisuje různé alchymistické
recepty, pojednání o astrologii, ale také se zde nachází velká část věnovaná
blossfechten (šerm beze zbroje), rossfechten (boj na koni), kampffechten
(soubojový šerm) a ringen (zápas). Zvláštností je, že Lichtenauerův text je
veršovaný (tzv. Zedl). Verše také nejsou moc popisné a chybí zde popis
reálného použití technik (Fabian 2012). Pozdější šermířský mistr Peter von
Danzig (2. pol. 15. stol.) usuzuje, že to byl Lichtenauerův záměr že to udělal
z důvodu ochrany svého díla před lidmi, kteří si umění šermu neváží. Podle
samotného autora kodexu

MS 3227a

se však jedná o dokonalou,

nepřekonatelnou formu šermu, kvůli které Lichtenauer procestoval mnoho zemí,
aby se od místních mistrů naučil umění šermu. Je pravděpodobné, že veršů bylo
použito k lepšímu zapamatování Lichtenauerova šermířského učení.
Odkaz Lichtenauera se v nepřekroucené podobě snažilo udržet mnoho
mistrů po něm. Podle zápisků Paula Kala, německého šermířského mistra,
existovalo tzv. Lichtenauerovo společenstvo (Geselschaft Lichtenauers). Jednalo
se o 17 mistrů, kteří jsou vyjmenování v jednom z fechtbuchů, které Paulus Kal
napsal (Kal 1470). Sám Kal o sobě napsal, že byl žákem člena Lichtenauerova
společenstva, Hanse Stettnera von Mörnsheim. Pouze část mistrů Společestva po
sobě zanechala nějaké šermířské dílo (např. Sigmund ain Ringeck a Martin
Huntfeltz). Velká část po sobě však nezanechala nic a jedinou zmínkou o jejich
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návaznosti na Lichtenauera tak zůstává Kalův fechtbuch. Kal se ve fechtbuchu
také zmiňuje o dvou mistrech z Čech. Jednalo se o Hanse Špindlera ze Znojma a
o Lamprechta z Prahy (Fabian 2012). Tito dva mistři však patří do skupiny,
která po sobě nic nezanechala.
Nejvýznamnější pokračovatelem Lichtenauera je výše zmiňovaný
Sigmund ain Ringeck, mistr z poloviny 15. století. Sigmund ain Ringeck byl
mistrem na dvoře Albrechta, knížete Bavorského. Zde opět nastává problém
s datací odkazu Johannese Lichtenauera, neboť v 15. století vládli Bavorsku
čtyři muži se jménem Albrecht. Nejpravděpodobnějším z oněch čtyř je Albrecht
třetí, který vládl v letech 1438 až 1460 (Fabian 2012). Vzhledem k tomu je dílo
datováno do roku 1440. Sigmund ain Ringeck byl mylně považován za autora
celého spisu Johan Liechtenawers Fechtbuch geschrieben MS Dresd. C. 487.
Pravdou zůstává, že je autorem hlavní části celého pojednání, a to sice části o
boji dlouhým mečem beze zbroje. Kodex ale obsahuje i další části a ty jsou
dílem jiných mistrů Lichtenauerovy tradice (Hoffman 2015). Manuskript je
interpretací Lichtenauerových technik. V textu se často vyskytují fráze jako „má
na mysli toto“, apod. (Fabian 2012) Ringeckovo pojednání bylo pravděpodobně
bohatě ilustrováno, protože další kodexy (Glasgow, Rostock) tyto ilustrace
zmiňují. Manuskript MS Dresd. C. 487 není dokončený a také mnoho poznámek
v textu obsahuje chyby. Proto je cenným pramenem manuskript z Glasgow –
tzv. Glasgow Fechtbuch MS E.1939.65.341, jehož ilustrace pravděpodobně
odkazují k originálu. Zároveň zde jsou mnohem podrobněji zhotoveny popisy
jednotlivých technik. Ani manuskript Glasgow však není kompletní. Chybí zde
začátek pojednání o šermu dlouhým mečem a o šermu v halbschwertu (způsob
boje, kdy jedna ruka drží meč za jílec a druhá za čepel) je pouze částečné.
Naopak ale je zde kompletní pojednání o boji na koni, které není dokončeno
v pramenu z Drážďan (Tobler 2001). Ringeckovo dílo se také nachází
v manuskriptu svobodného šermíře (freifechter) Andreho Paurnfeyndta. Ten ve
svém pojednání Ergrundung Ritterlicher Kunst des Fechterey (Vznik rytířského
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umění šermu) v části o šermu v nízkých krytech vychází z Ringecka, ale nikde
původ těchto technik nepřiznává. Poslední verzí je manuskript Fechtbuch zu
Ross und zu Fuss MS Var. 82, který byl pravděpodobně vytvořen v 60. letech
16. stol. a jeho majitelem byl šermířský mistr Joachim Meyer (o něm dále
v textu).

Tento manuskript obsahuje všechny části boje v halbschwertu, ale

pouze zkrácenou verzi boje s dlouhým mečem. Zvláštností tohoto rukopisu je,
že nabádá čtenáře k nahlédnutí ilustrací Sigmunda ain Ringecka, ale žádné
ilustrace zde nejsou a ani na ně není v textu místo. Dalším důležitým kodexem
je kodex Goliáš, který je sice od anonymního autora, ale je zde velká podobnost
s dílem dalšího člena Geselschaftu, Petera von Danzig. Kodex je místy
nedokončený (hlavně ilustrace), ale je zde kompletní pojednání o dlouhém meči
podle Lichtenauera (Fabian 2012).
Dalšími pokračovateli jsou pak Peter von Danzig a Jud Lew. Peter von
Danzig je autorem Codexu 44.A.8 (1452). V tomto díle se věnuje interpretaci
Lichtenauera, ale také zahrnuje perspektivu jiných šermířských mistrů. Část díla
je také věnována zápasu podle mistra Otta člen Geselschaft Lichtenauers). Jud
Lew je pak autorem Codexu I.6.4.3 (kolem roku 1450), který je další obsáhlou
interpretací Lichtenauera.
Posledními dvěma mistry Lichtenauerova odkazu jsou Hans Leckuchner a
Hans Tallhoffer
Hans Leckuchner je německý mistr šermu tesákem. Své dílo dokončil
v roce 1482. Manuskript existuje ve dvou formách. První formou je koncept.
Druhou je pak plnohodnotné dílo o šermu tesákem s ilustracemi. Druhé dílo má
neuvěřitelný rozsah 430 stran a co se šermu tesákem podle Lichtenauera týče,
jedná se o nedostižné dílo. Je zde použito Lichtenauerových veršů a tím pádem
nemůže být o návaznosti pochyb (Fabian 2012). Je také pravděpodobné, že
Lecküchner se ve svém prvním díle z roku 1478 velmi inspiroval dílem mistra
Lewa. Lecküchnerův manuskript na několika místech doslovně kopíruje Lewův
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text. Dalším vzorem, tentokrát pro šerm ve zbroji, mohl být mistr Andreas
Liegnitzer (Fritz, Mitchell, Zabinski, 2012).
Hans Tallhoffer je posledním z linie mistrů šermu podle Lichtenauera, ale
v žádném svém díle ho přímo necituje. Vždy se objevuje pouze zmínka o Zedlu
(Lichtenauerovy verše). Z Talhofferova díla je známo 6 vlastních děl, což ho
řadí mezi nejplodnější šermířské autory. Talhoffer jako šermířský mistr často
připravoval šermíře na tzv. ordálie – Boží soudy (Fabian 2012). Jednalo se o
souboj, který měl prokázat vinu jednoho z bojovníků. Mezi nejznámější díla
tohoto autora patří Alte Armatur und Ringkusnt Thott 290 2 a kodex BSB
Cod.icon. 394a. Oba kodexy mají bohatou ilustraci a popis a velká část je
zaměřena právě na Boží soudy. Na konci rukopisu Thott 290 2 je také pojednání
o astrologii, fyiologii apod., což koresponduje s doklady toho, že Talhoffer byl
velice vzdělaný muž (Hils 1985). Otázkou zůstává, proč Talhoffer, jako
Lichtenauerův současník, nebyl členem Geselschaft Lichtenauers. Jedním
z možných důvodů je řevnivost, která mohla panovat mezi oběma mistry a s tím
by mohl korespondovat fakt, že Talhoffer, ač inspirovaný Lichtenauerovým
učením, ho vlastně vůbec necituje. Dalším důvodem pak může být to, že
Geselschadt Lichtenauers bylo založeno za účelem putování během doby
husitských válek a Talhoffer na něm pouze neměl zájem.
Joachim Meyer – na pomezí Lichtenauerovy linie
Joechim Meyer je poměrně kontroverzní postavou německé školy šermu.
Svým dílem stojí na pomezí pokračovatelů Lichtenauera a nezávislého
šermířského mistra. Meyer se ve svém díle rozhodl pro popis nového způsobu
šermu. Popisuje ho jako zmodernizovaný Zedl (Fabian 2012). Na rozdíl od
Lichtenauera zde velice precizně popisuje jednotlivé techniky a nechává pouze
minimální prostor interpretaci. Specifickým rysem Meyerova šermu dlouhým
mečem je také naprostá absence bodů. Jednou z možností absence bodů může
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být to, že Meyer vyučoval ve veřejné škole šermu, kde fungoval zákaz bodání
kvůli nebezpečnosti dané techniky. Tímto chtěl tedy pravděpodobně předejít
množství zranění svých žáků (Fabian 2012). Dalším rysem Meyerova šermu
mečem je plynulý kruhový pohyb meče a zahlcení soupeře údery, načež je
využita slabina v obraně a zasazen smrtící úder. Meyer také na rozdíl od
Lichtenauera předpokládá pasivního protivníka, který se pouze brání. Meyer se
však nevěnoval pouze dlouhému meči, ale také šermu tesákem, tyčovými
zbraněmi (halapartna apod.) a také v Německu poměrně novou zbraní – rapírem.
Jedná se tak o mistra na pomezí německé a italské školy šermu (Meyer 2014).
Německá škola mimo Lichtenauerovo učení
První ze skupiny manuskriptů, které nespadají pod Lichtenauerovo učení
je tzv. Norimberská skupina. Jedná se o styl šermu, který se pravděpodobně
praktikoval v okolí města Norimberk. Nejznámějším kodexem z této skupiny je
Kodex Wallerstein, někdy také nazvaný jako Vom Baumans Fechtbuch. Jméno
Michael vom Bauman je zapsáno na jedné z prvních stránek. Vede tedy
k předpokladu, že autorem nebo majitelem této knihy byl augsburský žoldák
stejného jména (Fabian 2012). Dalším pravděpodobným autorem pak může být
šermířský mistr Anton Rast, který ale práci nedokončil před svou smrtí v roce
1549. Rukopis koupil Paulus Hector Mair, který ho dokončil v roce 1553. Právě
v úvodním slovu od Maira je uvedeno, že se jedná o učení Antona Rasta (Fabian
2012). Manuskript je rozdělen na několik částí a popisuje techniky boje
s dlouhým mečem,

v halbschwertu a dále také s tesákem a dýkou. V druhé

časti jsou pak také popsány techniky zápasu. Třetí část manuskriptu je pak
obsahově odlišná na základě podobnosti s jinou skupinou manuskriptů, a to se
skupinou Gladiatoria (Zabinski, Walczak 2002).
Skupina Gladiatoria obsahuje rukopisy, které také neodpovídají tradici
mistra Lichtenauera. Jedná se tak o druhou skupinu specifického německého
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bojového umění. Všechny manuskripty skupiny Gladiatoria mají stejný styl
ilustrací a také stejné téma – ve všech jde hlavně o boj ve zbroji a do jisté míry
korespondují s průběhem soudních soubojů, kdy se prvně používalo kopí a štít,
potom dlouhé meče a dále dýky v zápase ve stoje nebo na zemi. V současnosti
existuje pět manuskriptů skupiny Gladiatoria, ale je zde možnost, že je rukopisů
více. Zde právě existuje možnost, že třetí část Kodexu Wallerstein je původem
část manuskriptu ze skupiny Gladiatoria (Hagedom, Walczak 2015).
Italští mistři šermu

Nejstarším italským šermířským mistrem, jeho dílo se dochovalo je mistr
Fiore dei Liberi (14./15. stol.). Jediná zmínka o tomto italském šermíři je
v souvislosti s občanskou válkou v Aquileii, kde působil jako mistr zbraní. Fiore
sám je autorem několika svazků o šermu. Prvním z nich je Fior di Battaglia.
Originál tohoto díla je datován do roku 1404. Dostupné jsou však pouze opisy.
První z řady je Fior di Battaglia MS M.383, druhým pak je Fior di Battaglia MS
Ludwig XV 13. Jedná se v podstatě o totožná díla, s tím, že MS Ludwig XV 13
obsahuje mnohem více popisu technik zápasu, boje s obuškem, dýkou, jedno- i
dvouručním mečem, sekerou, kopím atd. Popis technik v manuskriptu MS
M.383 je srovnatelný, ale tento manuskript není kompletní. V textu se nacházejí
odkazy na kapitoly o boji dýkou, zápase, boji s halapartnou, ale tyto kapitoly
v manuskriptu chybí. Třetí kopií originálního Liberiho díla je Floss Duellatorum
MS Pisani Dosi. Tento manuskript byl přepsán v roce 1902 Francescem
Novatim a mělo se za to, že originál byl ztracen za 2. světové války. Nicméně,
originál byl objeven v roce 2015 ve vlastnictví rodiny Pisani Dossi v Itálii
(Swordforum 2015). Floss Duellatorum je obsahem shodný s dvěma
předchozími kopiemi Liberiho díla. V tomto případě ale není zatím dostupná
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komparace kopie od Novatiho a originálu, protože originál se nachází
v soukromém vlastnictví.
Liberiho dílem byl ovlivněn další italský mistr – Philippo di Vadi.
Podobnost Vadiho díla De Arte Gladiatoria Dimicandi MS Vitt.Em.1324 tuto
inspiraci jen potvrzuje (Porzio, Mele 2002). Jak popisované techniky, tak styl
jsou velmi podobné dílu Fiore Dei Liberiho.
Transformace italského šermu
Další dochovaná díla mistrů italské školy pochází až z období 16. století.
Mezitím se změnily podmínky na bojištích. Pod vlivem několika faktorů (vývoj
palných zbraní, technologie pro výrobu lehčích zbraní, …) se do značné míry
přestává nosit těžká zbroj. Díky úbytku zbrojí také začínají vznikat zbraně
určené spíše k bodání. Nová vlna zájmu požadovala nové zpracování šermířské
metodiky. O to se postarala trojice šermířských mistrů – Achille Morozzo,
Camillo Agrippa a Giacomo Grassi.
Achille Morozzo byl Boloňský šermířský mistr a jeho dílo Opera Nova
spatřilo světlo světa v roce 1536. Morozzo v pěti kapitolách svého díla popsal
styl boje mečem a štítem, mečem v kombinaci s dýkou, obouručním mečem,
tyčovými zbraněmi a v poslední kapitole se věnoval soubojům beze zbraně nebo
s dýkou. Také ve svém díle popsal pravidla soubojů, které se v té době
odehrávaly.
Druhým ze trojice je Camillo Agripa, architekt a matematik, který
pravděpodobně nebyl šermířským mistrem, ale využil své znalosti matematiky,
geometrie a dynamiky k vytvoření teorie šermu. V roce 1553 publikoval svoji
práci Trattato di Scientia d’Arme, con vn Dialogo di Filosofia. Jeho metoda
používání rapíru je založena na geometrii. Agripovo dílo popisuje boj s mečem a
dýkou, s mečem a štítem, s obouručním mečem a také boj na koni a boj
s tyčovými zbraněmi (Swanger 2018).
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Posledním z trojice je pak Giacomo di Grassi, šermířský mistr z Trevina.
O jeho životě je známo pouze málo. Pravděpodobně si jisté slávy vydobyl jako
mladý a velkou část života strávil cestováním po Itálii a učením se stylu různých
mistrů italské školy. Svou vlastní metodiku šermu pak představil v díle Ragione
di adopar sicuramente l’Arme z roku 1570. Je zde popsáno množství technik
s různými zbraněmi – pobočním mečem (angl. side sword – je zde problém
s českým termínem – jedná se o krátký meč, určený pro jednoruční držení, často
v kombinaci se štítkem nebo dýkou), mečem v kombinaci s dýkou, pláštěm nebo
různými druhy štítů. Dále také boj dvěma pobočními meči (unikát), obouručním
mečem a tyčovými zbraněmi. Grassiho práce byla po jeho smrti v roce 1594
přeložena do angličtiny a vydána v Londýně.
Vrchol italského šermu
Díky práci výše jmenovaných mistrů se italská šermířská škola dostala na
počátku 17. století na vrchol. Také došlo k dalším proměnám používaných
zbraní a odlehčováním jednoručního meče vznikl rapír (anglický termín rapier
se u nás někdy překládá také jako kord), určený hlavně k bodání.
S vrcholem šermířského umění v Itálii souvisí jména dalších dvou mistrů
italské školy. Prvním z nich je Salvator Fabris, druhým pak Ridolfo Capo Ferro
da Cagli.
Salvator Fabris (někdy také Fabriz, Fabrice) žil mezi lety 1544 – 1618.
Narodil se v Padově a k šermu se dostal v poměrně mladém věku. Zmínka o
Fabrisovi se také nachází v díle francouzského mistra Henryho de Sainct
Didiera, který se při přípravě svého pojednání setkal s italským šermířem, který
se jmenoval „Fabrice“ (Didier 1573). Z toho vyplývá, že Fabris hodně cestoval,
než se vrátil k výuce šermu ve své vlasti. Fabris byl během svého života pasován
do rytířského stavu. (Fabris, Tommaso 2005). Padovu opustil v roce 1598 a
usídlil se na dvoře knížete Johana Frederika ve Šlesvicku-Holštýnku. Z tohoto
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pobytu pochází jeho trojdílná práce Scientia e Prattica dell’Arme (Fabris,
Tommaso 2005). Na dvoře knížecím dvoře vydržel pouze tři roky a v roce 1601
přesídlil do Dánska, na dvůr krále Kristiána IV. Zde byl pět let (ačkoliv jeho
kontrakt byla na šest let) a poté se vrátil do domovské Padovy, kde zemřel
v roce 1618 ve věku 74 let . Z Fabrisova pobytu v Dánsku pochází jeho dílo Lo
Schermo, overo Scienza d’Arme, které vyšlo za podpory krále Kristiána v roce
1606 (Fabris, Tommaso 2005). Fabrisovo dílo se těšilo velké popularitě a
dočkalo se několika dotisků. S Fabrisem také souvisí jeden příběh, kdy byl
údajně najat polským králem Sigismundem, aby zavraždil jeho rivala v boji o
korunu – švédského vévodu Karla. Fabris měl během divadelní hry nebo tance
zavraždit vévodu. Ten byl ale varován a hry se neúčastnil (Andersson 2011).
Jestli je tento příběh pravdivý nebo ne není jisté. Druhé spojení Fabrise
s divadlem je ale pravděpodobnější. Fabris měl být samotným Williamem
Shakespearem pozván do Londýna, kde měl sestavit šermířské choreografie
k Shakespearově hře Hamlet (Fabris, Tommaso 2005).
Druhým, a asi nejvýznamnějším, mistrem italské školy je Ridolfo Capo
Ferro da Cagli. O jeho životě není skoro nic známo. Capo Ferro sám sebe
popisuje jako mistra velkého německého národa. To by mohlo značit, že na
univerzitě v Sieně učil šermu německé studenty (Capo Ferro da Cagli 1610).
Svou práci Gran Simulacro dell’Arte e dell’Uso della Scherma vydal v roce
1610. Šerm ve svém díle popisuje jako umění ubránit se proti útoku. Také ho
vidí jako dar matky Přírody (Natura) a meč popisuje jako nejvznešenější nástroj
pro ochranu a obranu (Capo Ferro da Cagli 1610). Cappo Ferro také ukazuje
jednotlivé techniky boje rapírem na konkrétních soubojích a ukazuje, jak se má
šermíř zachovat v jaké situaci. Ilustrace v jeho manuskriptu jsou velice přesné a
vyskytuje se zde i důraz na polohu jednotlivých částí těla (Leoni 2011).
Posledním velkým mistrem italské školy je Carlo Giuseppe Colombani,
který žil na přelomu 17. a 18. století. Colombini v mládí vstoupil do armády a
účastnil se války s Francií. V armádě získal důstojnický titul a vyznamenání za
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zásluhy (Lasagni 1999). Po návratu z války se živil dáváním soukromých lekcí
šermu a také různými kejklířskými triky (provazochodectví, …). V roce 1709 se
oženil a stal se zubařem v Benátkách. Jeho šermířské dílo L’Arte maestra
pochází z roku 1711 a jedná se vůbec o poslední dílo boloňské šermířské tradice.
Colombani zde navazuje na tradici Morozza a popisuje techniky boje
s pobočním mečem, mečem a dýkou nebo pláštěm, obouručním mečem,
tyčovými zbraněmi a také zápas (Lasagni 1999).
Italská škola šermu je v 1. polovině 18. století ve fázi stagnace a postupem
času je vytlačena další školou šermu, a to sice francouzskou.
Francouzští mistři šermu
Za údajného iniciátora vzniku francouzské školy je považován
francouzský král Karel IX. (1550 – 1574). Ten sám byl údajně dobrým šermířem
a shromáždil kolem sebe italské šermířské mistry. Tito mistři se vlivem dobrého
bydla rozhodli ve Francii zůstat a italská škola se tak začala transformovat do
podoby, v jaké ji známe dnes. Za prvního mistra „francouzské“ školy šermu
můžeme označit Henriho de Sainct-Didiera. Této francouzský mistr byl ovlivněn
učením Camilla Aggrippy a Giacoma di Grassiho, ale věnoval se pouze šermu
jednou zbraní, a to pobočním mečem v kombinaci s dýkou, pláštěm nebo
pěstním štítkem. On sám o sobě napsal, že zasvětil celý život šermu s jednou
zbraní a dosáhl s ní dokonalosti. (Hyat, Wilson 2009). Techniky boje pak popsal
v Manuskriptu Les Secrets du premier livre sur l’espée seule z roku 1573 (Hyat,
Wilson 2008).
V roce 1567 byla v Paříži založena Královská šermířská akademie, jejímiž
členy byli i králové Karel IX. a později Jindřich III. Vstup do Společnosti
předpokládal velkou dávku obratnosti (souboj s šermířskými mistry), ale také
dobré jméno uchazeče a nemalou sumu peněz (Vaculík 2005).
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Šerm byl velice oblíbenou činností i na dvoře krále Ludvíka XIV. (1643 –
1715). Šerm zde patřil, spolu s tancem a jízdou na koni, k zábavě šlechty.
Hlavou Akademie byl v té době mistr Philibert de la Touche. Jeho manuskript
vyšel v roce 1670 a nese název Les vrays principes de l’espée Seule (Vaculík
2005). Na dvoře Ludvíka XIV. se také mění forma zbraní, se kterými se ve
francouzské škole šermuje. Dlouhý rapír je nahrazen kratším a lehčím
francouzským kordíkem. Vzhledem k lehkosti zbraně se také kompletně mění
struktura kroků a postojů francouzského šermu a pohyb šermířů se pak blíží
formě tance (Vaculík 2005).
Styl čistě francouzské školy šermu se vyskytuje v díle mistra Cherlese
Besnarda. Jeho dílo Le Maistre d’Arme Liberal z roku popisuje techniky boje
s kordíkem a mění chápaní tempa v souboji. Také upouští od odklánění čepele
rukou a tvrdí, že veškeré útoky mají být kryty pouze čepelí kordíku. V případě
kordíku už se jedná čistě o bodnou zbraň. Besnard je také prvním mistrem, který
ve svém pojednání o šermu uvedl formální pozdrav bojovníků (Evangelista
1995).
Linie mistrů na královském dvoře pokračuje přes Andrého Wernessona de
Liancourt, který změnil pojetí střehu změnou rozložení vah a pozice nohou při
výpadu a končí u mistra Juliena De Labata, který ve svém díle shrnul a upevnil
pojetí francouzské školy šermu (Vaculík 2005).
Na počátku 18. století se francouzský šerm rozšiřuje do celé Evropy spolu
s kulturou kavalírů. Postupně se také v šermířských školách začalo využívat
ochranných masek. Nejde však o masku v dnešním pojetí (drátěné pletivo a
límec, který musí splňovat normu FIE). Jednalo se spíš o primitivní ochranu očí
a tváří (Vaculík 2005). Velmi proslulým mistrem francouzské školy je také
Julien Danet. V jeho učebnici se dokonce nachází srovnání jeho školy
s ostatními šermířskými školami. Danet ve svém díle prosazuje kontinuální útok
na soupeře a snahu obejít jeho kryty. Danet je pravděpodobně také posledním
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mistrem francouzské Královské akademie. Po jeho éře se začínají do soubojů
vkládat pistole, které přišly z Anglie.
V souvislosti s francouzskou školou šermu nesmíme opomenout ještě
jednu důležitou postavu. Tou je šermířský mistr Domenico Angelo Malevolti
Tremamondo (1716 – 1802). Angelo začal svou šermířskou kariéru v italské
škole v Pise, ale po přestěhování do paříže se začal učit francouzskému stylu
boje s kordíkem. V 50. letech 18 století se přestěhoval do Londýna, kde si
otevřel školu v Soho (Angelo’s School of Arms). Tuto školu dokonce
navštěvovali příslušníci královské rodiny, konkrétně pozdější král Jiří III a jeho
bratr princ Edward Augustus. Angelovo dílo L’École des Armes z roku 1763 je
dnes již klasickým šermířským dílem a ve své době se těšil takové oblibě, že
Denis Diderot použil Angelův text pro heslo o šermu ve slavné Encyklopedii
(Evangelista 1995).
V Angelově době se už šermu nepoužívalo tak často k soubojů. Kordík
byl do jisté míry vytlačen křesadlovými pistolemi, které přišly z Anglie (Vaculík
2005).
Šermířské souboje jsou pak ještě obnoveny za Napoleonova císařství
(1804 – 1815).
A Francouzská akademie je znovu otevřena až v roce 1866, kdy se už ale jedná
spíše o sportovní pojetí šermu.
Španělská škola šermuMistři šermu ve Španělsku
, Tradice šermu vzniká ve Španělsku na konci 13. a počátku 14. století. Již
v této době ve španělsku fungovala sdružení šermířských mistrů a školy ve
městech, jako jsou Toledo nebo Leon. Jedním z mistrů šermu se člověk mohl
stát pouze po složení přísných zkoušek a po složení přísahy, že nezneužije svého
umění (Tuček, 1927). Prvním španělským manuskriptem je De la Filosofia de
las Armas y de su Destreza y la Aggresion y Defensa Cristiana z roku 1569.
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Jeho autorem je španělský filosof a šermířský mistr Jerónimo Sánchez de
Carranza (1539 – asi 1600). Sanchez působil v Hondurasu jako guvernér a po
svém návratu se stal šermířským mistrem královského dvora. Ve své funkci
zůstal až do smrti (Martínez 2011). Styl šermu podle Sáncheze se nazývá la
Verdadera Destreza a jedná se o styl, který je založen na geometrii. Základním
rysem Destrezy je pohyb v kruhu a snaha o získání výhody nad soupeřem
(gradace), ta může nastat odkloněním hrotu soupeře, natočením těla apod.
(Sánchez de Carranza 1569, Koza 2013). . Jako zakladatel španělského šermu
byl Sánchez ctěn a dostalo se mu titulu El Primer Inventor de la Sciencia de las
Armas (Vynálezce vědy o zbraních). Jeho dílo bylo také několikrát přepsáno a
Destreza se stala dominantní školou šermu ve Španělsku (Martínez 2011).
Na Sáncheze navázalo několik jeho pokračovatelů. Prvním z nich byl jeho
žák Luis Pacheco de Narváez. Ten se stal hlavním šermířským mistrem po
Sánchezovi a došlo za něj k vytlačení ostatních vlivů Šermu z Iberského
poloostrova. Ve svém díle Libro de las Grandezas de la Espada je jeho
inspirace Sánchezem naprosto jasná.
Dalším z pokračovatelů Jerónima Sáncheze je Octavio Ferrara, který
kolem roku 1624 působil v Madridu jako šermířský mistr. Je autorem stručného
ilustrovaného kodexu Compendio y Philosophia y Dztreza de las Armas, jehož
originál se ale ztratil. Existuje však kopie z 20. století, která je uložena
v Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. V kopii manuskriptu jsou vyvedeny
všechny ilustrace, ale chybí zde množství textu.
Tradice mistrů španělského šermu ustupuje do pozadí v 1. pol. 19. stol. a
nahrazuje ji francouzský a italský šerm. Na začátku 20. stol. pak došlo ke snaze
obnovit španělskou tradici (Tuček, 1927).
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ČESKÁ ŠERMÍŘSKÁ KOMUNITA
Historie české šermířské komunity začíná psát v Sokole, kde byl v roce
1867 založen Šermířský klub tělocvičný. Sám Miroslav Tyrš byl příznivcem
šermu, a dokonce je autorem šermířské publikace Šermířské názvosloví
německo-české a česko-francouzské. Také v jeho publikaci Základové tělocviku
je kapitola věnovaná šermu. Mezi oblíbené zbraně v Sokole patřily šavle (v
zahnuté i rovné variantě). Tento stav vydržel až do roku 1896, kdy se šermíři ze
Sokola dostali k lehčím sportovním kordům (sportovní kord má speciálně
odlehčenou čepel, která umožňuje prohnutí v bodu při vynaložení malé síly).
Riegel, Eduar Wagner, Mušketýři a Bandité
V roce 1890 vznikl v Praze Šermířský klub Riegel. Jeho zakladatelem byl
poručík Dominik Riegel. Klub fungoval do roku 1902, kdy byl po odchodu D.
Riegela zrušen. Ještě v tom roce však vznikl znovu pod názvem Český
šermířský klub Riegel. Riegel u nás funguje dodnes a je tak nejstarším
šermířským klubem v ČR. Ačkoliv činnost v Rieglu byla stále zaměřena na
sportovní šerm, právě z jeho řad pocházejí šermíři, kteří by se dali označit za
průkopníky historického šermu u nás.
Prvním z nich je Eduard Wagner. Wagner byl z povolání vojáka a působil jako
nadporučík v Popradu. V období mezi lety 1938-1945 byl převelen do civilní
služby. Po roce 1945 se na vlastní žádost dostal do Vojenského historického
ústavu, kde se snažil o vědeckou klasifikaci chladných zbraní a také se snažil o
vybudování oddělení věnovaného husitům. Ve VHÚ Wagner napsal několik
knih. První z nich byla věnována husitskému válečnictví. Další jeho práce se
věnovala chladným zbraním a zbrojím z předhusitské éry. Po odchodu z VHÚ
v padesátých letech 20. stol. začal pracovat na monografii o chladných zbraních.
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Na tuto práci utřídil ohromné množství chladných zbraní – od starověku do 20.
stol. Práce se také zabývala souboji apod.
Díky své znalosti husitských zbraní a válečnictví byl také Wagner přizván jako
odborný poradce na natáčení trilogie o husitech (filmy Jan Hus, Jan Žižka a
Proti všem).
Své znalosti o chladných zbraních a o boji s nimi zúročil Wagner právě v klubu
Riegel. Wagner chtěl vyzkoušet techniky starých mistrů, dochované v různých
pracích. A právě z této jeho iniciativy vznikla skupina nazvaná Mušketýři a
Bandité. Ačkoliv všichni členové byli původně sportovní šermíři, v tomto klubu
se propagoval historický šerm. Skupina poprvé vystoupila před publikem v roce
1960 a pravidelně začala vystupovat od roku 1962. Kromě Wagnera je dalším
důležitým členem Mušketýrů a Banditů Jan Černohorský. Ten se dostal do sporu
s Wagnerem ohledně pojetí šermu ve skupině. Wagner prosazoval co
nejpřesnější zobrazení historických šermířských technik, ale Černohorský byl
spíše pro divadelní pojetí šermu. Toto bylo důvodem, proč v roce 1967
Černohorský z Mušketýrů a Banditů odešel a založil vlastní šermířskou skupinu
– Romantik Praha. Sám Černohorský se také na propagačních materiálech
Romantiku prohlásil za zakladatele skupiny Mušketýři a Bandité. Podle Leonida
Křížka (2009) se ale jednalo o pouhý reklamní trik a skutečným „otcem“
Mušketýrů a Banditů byl právě Eduard Wagner. Mušketýři a Bandité se také
prosadili ve filmu. Mezi filmy, kde vystupovali v rolích šermířů patří např.
pohádka Bajaja, Noc na Karlštejně, Tajemství velkého vypravěče nebo Poslední
propadne peklu. Skupina se také objevila na prknech Národního divadla, kde
vystupovali ve hrách Jindřich V. a Hamlet. Mušketýři a Bandité se také prosadili
v zahraničí. Vystupovali v Paříži jako součást programu Československé revue v
Paříži, zorganizovali dvouměsíční turné po Jižní Americe a v roce 1983
navštívili také Litvu a Ukrajinu. Nejstarší členové souboru odešli v roce 1995 a
v roce 1997 skupina ukončila svou činnost. (Krupka 2014)
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Pavel Plch a Regius
Před představením historie skupiny Regius je nutné zaměřit se na osobu
Pavla Plcha. Plch se k šermu dostal v Sokole. Jeho snahou bylo zpracovat
jednotlivé šermířské styly přístupnou formou, a to jak historický (technický), tak
i scénický (divadelní). Sám začal šerm vyučovat na Akademii múzických umění.
V druhém ročníku DAMU byl zaveden povinný šermířský výcvik. (Krupka
2014). Pavel Plch je také autorem skript, ve kterých shrnuje svůj pohled a pojetí
šermu a také knihy Šerm mečem.
Samotná skupina Regius vznikla z iniciativy Václava Lukse, který byl
šermířským asistentem Pavla Plcha a spolupracoval s ním na tvorbě jeho
šermířských skript (figurant pro jednotlivé techniky apod.). Skupina vznikla
v roce 1971 a členy tvořili sportovní šermíři (tak je tomu i u dalších skupin
tohoto období. Členové skupiny mají na kontě kolem stovky filmů a tisíce
veřejných vystoupení. Objevili se např. v pohádce S čerty nejsou žerty (boj
mlynáře proti knížecím vojákům). Scénáře soubojů od Václava Lukse se
osvědčily, a nakonec nepsal souboje jen pro svou skupinu, ale např. i pro
skupinu Dominik, o které je pojednáno níže (Krupka 2014).
Také do repertoáru skupiny Regius přispěl svými znalostmi výše zmíněný
Eduard Wagner. Wagner se podílel na tvorbě jednoho z nejslavnějších
vystoupení skupiny Regius – středověkém turnajovém pásmu, nazvaném Na
počest krále.
Dominik
Skupina Dominik vznikla v roce 1970. Její zakladatelé – členové
Šermířského klubu Plzeň – byli inspirování představeními skupiny Mušketýři a
Bandité na nádvoří Vojenského historického ústavu a rozhodli se založit vlastní
skupinu za podobným účelem. Skupina dostala název po Klubu mládeže
Dominik, který sídlil v Dominikánské ulici a nabídl jim svoje prostory pro vznik
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šermírny. První vystoupení skupiny se konalo v roce 1971 a sami šermíři z
Dominiku na něj vzpomínají jako na „nefalšované naivní šermířské divadlo“
(Basák, Miňo, 2005). Skupina začal spolupracovat s plzeňskými ochotníky a
postupem času si vytvořila vlastní scénu na zámku Kozel (od roku 1974). Od
roku 1975 také začala spolupráce Dominiku s divadlem J. K. Tyla. První hrou,
kde se šermíři objevili byla hra Falstaf a králové, které měla premiéru 23. června
1985. Mezi další představení patřily inscenace Hamleta a Tří mušketýrů.
V letech 1976 a 1977 cestovali členové Dominiku po jižních Čechách a společně
se skupinou Minnesengeři předváděli hru Lufťáci a Peperminti. Námět hry se
podobal Romeovi a Julii. Výpravu také doprovázel štáb České televize, který
cestu dokumentoval. Dominik zůstal s ČT v kontaktu a podílel se na pořadu
Doba gotiky a renesance.
S přibývajícím počtem vystoupení se skupina profesionalizovala a v roce
1982 se zúčastnila zkoušek organizace Cirkusy a varieté Praha, kde byla uznána
za nejlepší šermířský soubor v Československu. Jako porotce scénického šermu
tam tehdy seděl Pavel Plch. (Basák, Miňo, 2005).
Skupina Dominik se také proslavila v zahraničí, ať už se jedná o
spolupráci na filmech, divadelních hrách nebo o vlastních vystoupeních. V roce
1986 např. vystupovala na světové výstavě Expo 89 ve Vancouveru. V roce
1990 také skupiny vycestovala do Francie, kde byla angažována na celou letní
sezónu v Nice na Azurovém pobřeží. Mezi časté štace Dominiku patřila např.
Itálie a Španělsko. Od roku 1991 začala skupina znovu vystupovat na domácí
scéně – na původní scéně na zámku Kozel a ve Valdštejnské zahradě. Dále
Dominik pravidelně vystupoval na nádvoří Vojenského historického ústavu.
Karel Basák – člen a choreograf souboru – se také podílel na několika ročnících
shakespearovských slavností, kde byl autorem šermířských scén od r. 1994 do r.
2007. V roce 2003 byl Dominik jednou ze tří skupin (dalšími byly skupiny
Gobaro a Regius), které založily 1. Asociaci divadelních a filmových šermířů.
Jedná se o organizaci, která si dala za úkol zkvalitnění filmového a divadelního
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šermu. Organizace funguje dodnes a jejími členy už jsou i další šermíři, ne jen
členové Dominiku, Gobara a skupiny Regius.
Gobaro
Skupina Gobaro vznikla v roce 1996 z bývalých členů Romantiku Praha.
Vedoucím skupiny je Jiří Kadeřábek, který před tím šermoval ve skupině
Burdýři (1980 – 1987). Skupina se věnuje jevištní podobě šermu a v roce 2008
se dokonce v Itálii stala mistry světa v divadelním šermu (italsky scherma
artistica). Gobaro na svých stránkách uvádí, že realizuje souboje od dob barbarů
až po western. Skupiny se podílela také na realizaci soubojů v divadle
(Vinohradské, Na Zábradlí, ABC), ve filmu (The Mists of Avalon, Král Artuš) a
v televizi.
Leonid Křížek
Leonid Křížek je šermíř, který je v našem prostředí velice známý. Je to
mistr šermu ve školách šermu Ars Dimicatoria a Barbasetti Military Sabre.
Křížek začal se sportovním šermem v klubu Bohemians u mistra Justa. Později
vstoupil do klubu Riegel, kde studoval šerm vojenskou šavlí (jeho učitelem byl
Eduard Wagner) a šerm bodákem (pod Josefem Šolcem). Působil také jako
šermířský poradce mnoha skupin historického šermu.
Je také autorem knihy o zbraních a zbroji a třídílné Historie evropských
duelů a šermu. Dále přispěl články do časopisů s vojenskou tématikou. V jeho
nakladatelství Elka Press také vyšlo několik knih o šermu podle mistra Meyera a
nově také o šermu podle mistra Angela.
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Petr Nůsek
Petr Nůsek je jméno, které zná snad každý šermíř v ČR a na Slovensku.
Jedná se o šermířského lektora, choreografa a poradce ve filmu a divadle. Také
se jedná o postavu, která je mezi českými šermíři velmi často terčem kritiky a
výtek.
Petr Nůsek začal s šermem ve skupině Rival, která vznikla v roce 1976.
Skupina se od vlastních vystoupení dostala i do televize (konkrétně ČT), kde se
účastnila natáčení seriálu Válka volů. Díky zviditelnění se ve filmu zde nastala
možnost kontaktu mezi šermíři z Česka a Slovenska a objevila se u nás asi
největší šermířská osobnost novodobého šermu – Peter Koza (o něm ve zvláštní
kapitole). Koza u rivalů působil jako režisér a choreograf soubojů. Jako režisér
působil např. v představení Lancknechti aneb dělníci války, kde byli poprvé pro
české publikum představeni lancknechti (evropští žoldnéři).
Nůsek je také zakládajícím členem skupiny Krumlovští Petrovští. Skupina
vznikla v roce 1990 v Českém Krumlově a zaměřila se na pouliční herectví.
Spolupracovala také s různými kejklíři apod. Zvláštností skupiny bylo, že
všichni členové se buď jmenovali nebo přijali jméno Petr. Krumlovští Petrovští
se také objevili v divadle, a to sice v Divadle M v Českých Budějovicích. Zde se
účastnili her jako např. Kráska a zvíře nebo Utrpení knížete Sternenhocha.
Jedním z důležitých projektů skupiny byla Cesta mistra Jana Husa do
Kostnice z roku 1995. Jednalo se o cestu po stopách Jana Husa, který byl pozván
do Kostnice na obhájení svého učení. Na projektu Krumlovští Petrovští
spolupracovali se skupinou Rytíři z Nemanic (skupina vznikla v roce 1979,
důležitým jménem je Alois Žídek). Projekt byl dokonce ohodnocen oceněním
UNESCO a skupina také dostala Cenu za akci roku od ministerstva kultury. Na
projektu také spolupracoval Peter Koza.
Skupina se také výrazně angažovala na městských slavnostech
jihočeských měst (městské slavnosti jsou štacemi mnoha šermířských skupin).
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Petr Nůsek v roce 1996 odešel z Krumlovských a Petrovských a založil
vlastní agenturu A. R. G. O. Jedná se o agenturu, která do filmu a divadla
neobstarává pouze šerm, ale také např. zbraně a zbroje. Dále obstarává např.
zábavné akce apod.
Agentura A. R. G. O. spolupracovala na několika velkých filmech, jako je
např. Hellboy II nebo Letopisy Narnie: Princ Kaspian, kam agentura dodávala
zbraně a zbroje a také pro tento film připravovala kaskadéry společně
s agenturou Merlet. Zúčastnila se také spolupráce v USA.
Petr Nůsek je také zakladatelem Akademie rytířských umění A. K. A.
Jedná se o školu, ve které jsou vyučovány různé styly šermu a také scénika,
lukostřelba a jízda na koni.
Petr Vytopil
Petr Vytopil se dostal k šermu v sedmnácti letech (1983) ve skupině
Přemyslovci. Skupina vznikla v roce 1981. Na rozdíl od jiných skupiny šermu se
tato skupina orientovala období středověku a boj těžšími zbraněmi (v té době
byla populární epocha mušketýrů).
Vytopil se později (1989) dostal do školy, kterou organizoval Peter Koza
spolu s Leonidem Křížkem. Začal studovat u Kozy a později se stal jeho
asistentem. Po absolvování mistrovských zkoušek Magisteria založil Školu
šermu Brno, která se dnes jmenuje Škola šermu Paridon.
Paridon je dnes Brněnskou pobočkou Magisteria a sdružuje pod sebe více
šermířských sdružení. Patří mezi ně Adorea Olomouc (vedoucí Martin Tureček),
Ballestra Telč (vedoucí Dominik Habermann), Bellátor Velké Meziříčí (vedoucí
Daniel Fraj), Kebu Praha (vedoucí David Vobr), Klub šermu Trenčín (vedoucí
Matuš Žufa), Tizon Havířov (vedoucí Lukáš Horký) a Žehart (Lukáš Matuška a
Ondřej Klíma).
Paridon v současné době pořádá víkendové semináře různých škol šermu.
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Peter Koza a Magisterium
Peter Koza je považován za guru moderního historického šermu v ČR a
na Slovensku. Narodil se v roce 1946 a vystudoval inženýrství-metalurgii na
univerzitě v Bratislavě. Začal jako sportovní šermíř v TJ Lokomotiva Bratislava.
Později přesedlal k šermu šavlí, kterému se naučil od Josefa Benedika z Klubu
Riegel. Je zakladatelem skupiny TOSTABUR (Tovaryšstvo starých bojových
umení a remesiel). Tuto skupinu založil v roce 1964. Působil také jako lektor
šermu na Akademii múzických umění. Do Čech se dostal „na objednávku“
českých šermířů, kteří chtěli vytvořit systém německé školy. Také (jak již bylo
zmíněno výše) spolupracoval se skupinami Rival a Krumlovští Petrovští na
jejich vystoupeních. V roce 1984 pak byla založena škola šermu Magisterium. U
zrodu školy stáli kromě Petera Kozy ještě Petr Nůsek (Rival, Krumlovští
Petrovští), Alois Žídek (Rytíři z Nemanic) a Jaromír Dolanský (Adorea). První
lekce Magisteria se uskutečnila v Libverdě. Na tyto lekce pak navazovaly další
týdenní semináře. Jednalo se o výcvik scénického šermu, který ale byl
inspirován starými šermířskými mistry. Na počátku se jednalo hlavně o boj
dlouhým mečem.
Po Aloisi Žídkovi převzal organizaci seminářů Petr Nůsek. A postupem
času se ustoupilo od týdenních seminářů a přešlo se k občasným víkendovým
seminářům.
Magisterium v rámci výuky pořádá šermířské zkoušky tzv. aprobace.
Jedná se o test znalostí šermířů a pokud obstojí, postupují do vyššího stavu.
V Magisteriu existuje pět stavů – tyros (začátenčníco), luxores (učni),
licaenciates (tovaryši), lanistae – podmistři a magisters (mistři).
V současné době existuje pět generací mistrů Magisteria. Mistrem první
generace je Petr Nůsek (německá, italská, francouzská škola, škola šavle), který
má svoji školu A. K. A. V druhé generaci je mistrem Petr Vytopil (německá,
italská, francouzská škola), který v roce 2004 založil Školu šermu Brno, která
26

dnes funguje jako Škola šermu Paridon. V této generaci se také nachází Roman
Spáčil (Merlet), který je držitelem podmistrovského titulu v italské škole. Ve
třetí generaci je pak šermířským mistrem Dalibor Belfín, který založil školu
šermu Digladior v Praze v roce 1999. Digladior dnes není jednoznačně pod
Magisteriem a má vlastní systém výuky a zkoušek. Podmistry ze třetí generace
jsou Petr Žákovský (Ars Maiorum), který je dnes ale neaktivní a Petr Matoušek
(Cech sv. Michaela), který ale z Magisteria vystoupil a dnes vyučuje šerm podle
mistra Meyera. Ve čtvrté a páté generaci Magisteria se nachází mistr Martin
Fabian (Bratislavský šermiarský spolok), a několik podmistrů. Zde je nutné
jmenovat Martina Janičinu (Žoldnieri) a Martina Turečka (Adorea).
Peter Koza je v současnosti také lektorem šermu v Německu, Itálii, Rusku
a Polsku a je autorem několika knih o evropských a asijských bojových uměních
a také autorem dvou videoškol šermu (o německém a italském stylu boje).
Merlet, Bravo Team a Maledictus
Skupina Merlet vznikla v roce 1987, původně jako amatérské sdružení,
ale velice brzo po vzniku se vydala cestou profesionálního šermu. Jejich první
velkou štací byly historické slavnosti na hradě Točník v roce 1993. Tyto
historické slavnosti organizovala sama skupina Merlet a jednalo se o inscenaci
bitvy pod hradem Točník. Skupina začala také spolupracovat s divadly
(Národní, Stavovské, Vinohradské) na přípravě šermířů do divadelních her a
také připravovala šermíře na Shakespearovské slavnosti. Od roku 1998 se také
skupina objevuje ve filmu. Prvním filmem skupiny Merlet byla adaptace
Johanky z Arku amerického režiséra Luca Bessona. Kromě této verze se Merlet
objevil ještě v další verzi Johanky z Arku, tentokrát se jednalo o televizní seriál.
Z dalších filmů je nutné jmenovat spolupráci s Jurajem Jakubiskem na filmu
Bathory. Šermíři z Merletu také spolupracovali na několika verzích Tří
Mušketýrů. Poslední verzí je seriál, který byl promítán na stanici BBC One
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v letech 2014 – 2016. Je také nutné jmenovat zahraniční filmy Solomon Kane
nebo Letopisy Narnie: Princ Kaspian.
Vedoucím skupiny Merlet je Roman Spáčil, který má také za úkol
zajišťování práce skupině. Spáčil je také podmistrem Magisteria v italské škole
šermu.
Spolu s agenturou Merlet je také nutné představit společnost Maledictus,
protože několik členů agentury Merlet je zároveň ve společnosti Maledictus.
Společnost byla založena v roce 1998 a specializuje se na jevištní šerm. Členové
společnosti také působí jako kaskadéři nebo šermířští dublové. Maledictus se
podílel na filmech jako Tři Mušketýři 3D, Bathory nebo Ať žijí rytíři, dále také
na seriálu The Musketeers.
Mezi českými šermíři ve filmu je nutné vzpomenout Libora Olšana. Libor
Olšan začal se sportovním šermem ve Zbrojovce Brno. K historickému šermu se
dostal ve skupině L. A. G. Brno (zkratka pro Ludus Antiques Gladiatorius).
Libor Olšan dosáhl lektorského stupně v italské a francouzské škole a v roce
1990 začal vyučovat šerm na JAMU. V roce 2005 založil agenturu Bravo Team,
která poskytuje své služby v divadle a ve filmu a také organizuje vlastní
vystoupení.
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FENOMÉN HEMA
Základy pro to, z čeho se později stane HEMA byly položeny již na konci
19. stol. Moderní HEMA pak vzniká na konci 20. stol. Jedná se o vstup šermířů
do prostředí výzkumu. Šermíři začínají objevovat a překládat manuskripty, které
zůstaly po šermířských mistrech a jsou uloženy v muzeích nebo archivech.
V těchto manuskriptech je zapsáno mnoho technik, které se šermíři snaží
rekonstruovat. Kromě rekonstrukce šermířských technik a překladu šermířských
manuskriptů také dochází k výzkumu zbraní a zbrojí z období jednotlivých
šermířských mistrů. Výzkum zbraní a zbrojí se dělá proto, že přináší kontext do
zobrazených technik, např. pro rekonstrukci technik proti protivníkovi ve zbroji
je dobré znát parametry zbrojí, které se používaly v době, kdy žil autor daných
technik.
K překladu manuskriptů šermířských mistrů dochází již od 19. stol.
Pravděpodobně prvním autorem překladu šermířských manuskriptů byl britský
voják, Alfred Hutton. Hutton působil v Indii, kde založil mezi vojáky Cameron
Fencing Club. Pro členy klubu napsal krátké pojednání o šermu nazvané
Swordmanship. Další jeho prací, kterou napsal až po návratu z Indie, byla práce
Cold Steel: A Practical Treatise on the Sabre. Zde vycházel zároveň ze šermu
vojenskou šavlí, ale také italskou duelovou šavlí. Zasloužil se také o
rekonstrukci šermu podle Achilla Morozza. Na rekonstrukci Morozzova šermu
spolupracoval s Egertonem Castlem, který je autorem encyklopedie Schools and
Masters of Fencing: From the Middle Ages to the Eighteenth Century. Z dalších
autorů je nutné jmenovat Martina Wierschina a Karla Wassmannsdorfa a jejich
výzkum německých bojových manuálů (např. Tallhoffer), také Francesca
Novatiho a Jacopa Gelliho a jejich překlad italského manuskriptu Flos
Duellatorum (autorem je Fiore dei Liberi). Dalším důležitým autorem je James
Jackson, jehož práce Three Elizabethan Manuals of Fence. V této práci jsou
zahrnuty práce tří šermířských mistrů – Giacoma di Grasiho, George Silvera a
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Vincentia Saviola. Velmi důležitou prací je také seminární práce Hanse-Petera
Hilse z roku 1985, ve které se věnuje Johannu Lichtenauerovi a jeho pojetí
šermu.
Na konci 20. století došlo k boomu šermu a začalo přibývat šermířských
skupin, které se věnují některému z evropských bojových umění. S tím se zvětšil
i počet výzkumníků, kteří se věnují nejen šermu, ale například i pěstním
soubojům nebo soubojům s holí apod. Proto je zde zmíněno ještě několik
výzkumníků.
Paul Wagner a Stephen Hand se věnují velmi širokému výběru témat, od
rapíru po německou školu šermu (Manuskript I.33). Dalším, kdo se zabýval
výzkumem šermu z manuskriptu I.33 je Roland Warzecha.
Několik autorů se také zabývá bojem s tesákem (messer). Patří mezi ně
Jens Peter Kleinau, Martin Enzi a dále Gregorz Zabinski, Russell A. Mitchell a
Falko Fritz, kteří jsou autory rekonstrukce šermu tesákem podle Johanna
Lecküchnera. Mezi autory, kteří se věnují německému šermu patří také Christian
Henry Tobler.
V italské škole šermu se velice angažují šermíři ze Sala d’Arme Achille
Morozzo, konkrétně Luca Cesari, Marco Rubboli a Alessandro Battistini.
Na internetu také existují dvě velmi obsáhlé šermířské databáze. První
z nich je Wiktenauer, jedná se o databázi mistrů a jejich manuskriptů.
Šéfredaktorem stránky Wiktenauer je Michael Chidester. Chidester začal se
studiem šermu v roce 2001 a kromě výzkumu je také šermířským lektorem.
Druhou databází je pak HROARR. Zde se nejedná pouze o databázi, ale o
stránku, která je otevřena pro publikování článků a studií pro všechny členy
HEMA komunity. Na HROARRu je také databáze skenů, překladů a prací o
jednotlivých mistrech a jejich pracích. Jsou zde také výuková videa.
Existuje také časopis, nazvaný Acta Periodica Duelatorum, který vychází
dvakrát ročně a jsou zde publikovány články různých autorů a výzkumníků.
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Autorem časopisu je Acta Periodica Duellatorum Association, která sídlí na
univerzitě v Ženevě.
Samozřejmě existuje mnohem více šermířů, kteří se věnují výzkumu
evropských bojových umění. V Evropě jsou to hlavně Gothenburg Historical
Fencing School (Švédsko, je zde důležité uvést jména Anders Linard a Axel
Petersson), De Taille et d’Estoc (Francie), Schola Gladiatoria London
Longsword a School of the Sword (Velké Británie). V Americe se jedná hlavně
o Capital Kunst des Fechtens (USA), Phoenix Society (USA), Boston Armizare
(USA), Forte Swordplay (USA) a Blood and Iron (Kanada).
Šermíře HEMA komunity také zastřešují dvě organizace. První z nich je
HEMAA (HEMA Aliance), která zastřešuje šermíře a výzkumníky, provádí
certifikaci šermířských instruktorů a komunikuje se vzdělávacími institucemi,
také pořádá různé přednášky. Druhou organizací je pak HEMAC (HEMA
Coalition), která zastřešuje šermíře v Evropě. Ta na svých stránkách specifikuje,
co je a co není HEMA, je zde tvrzení, že do HEMA komunity nepatří vyznavači
LARPu (Live Action Role Play), sportovní šermíři a také scéničtí šermíři.
HEMA kluby a organizace pořádají různé semináře, přednášky a
workshopy zaměřené na evropská bojová umění. Zde je nutné uvést např.
FechtCamp, jehož pořadatelem je Schola Gladiatoria z Velké Británie.
HEMA komunita pořádá také turnaje. V Americe je to především HEMA
Gathering a CombatCon. V Evropě je to pak Swordfish, který pořádá
Gothenburg Historical Fencing School.
Existuje také databáze HEMA Ratings, kde jsou evidovány všechny
oficiální turnaje HEMA komunity a z výsledků jednotlivých turnajů jsou
vytvářeny žebříčky.
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Česká a Slovenská HEMA komunita
Česká a slovenská HEMA komunita je vlastně spojená s obecně
šermířskou komunitou, protože velká většina skupin (škol, klubů) kromě
bojového (turnajového) šermu vyučuje také scénický šerm. Jedinou čistě HEMA
skupinou v České republice je Pardubický spolek Šermířský, jehož lektorem je
Kamil Hozák (sám také člen skupiny Zubři, která se zaměřuje na scénický
šerm), který je úspěšným účastníkem HEMA turnajů (aktuálně nejlepší český
šermíř, na hemaratings.com celosvětově na 19. místě).
I česká a slovenská HEMA komunita pracuje na výzkumu a překladu
šermířských manuskriptů. Prvním, kdo se v českém prostředí věnoval skenování
a výzkumu manuskriptů byl (kromě výše zmíněného Eduarda Wagnera)
Vladimír Šindelář, který měl jako ředitel muzea přístup k různým pramenům,
které kopíroval a distribuoval mezi šermíře. Dalším takovým výzkumníkem je
pak Petr Žákovský, který dnes již není šermířsky aktivní.
Pravděpodobně prvním člověkem, který u nás vydal práci starých
šermířských mistrů byl šermířský mistr Gustav Hergsell, který vyučoval šerm na
Moravě v 19. století. Hergsell se zasloužil o vydání práce německého mistra
Talhoffera. Mezi současné důležité práce o šermu, které u nás vyšly je potřeba
zařadit překlady šermu podle mistra Meyera (celkem tři knihy), jejichž autorem
je Petr Matoušek z Cechu sv. Michaela. Další knihou je Škola šermu, která
shrnuje šerm podle Domenica Angela. Je nutné také jmenovat práce Martina
Fabiana z Bratislavského šermiarského spolku, který je autorem několika článků
o Joachimu Meyerovi, Johannu Lichtenauerovi apod. Fabian je také spolu
s Ondřejem Vodičkou ze školy šermu Digladior autorem knihy Šerm majstra
Lichtenauera, pojednávající o třech manuskriptech, které představují učení
mistra Lichtenauera (I.33, Danzig, Wallerstein – sporný).
Martin Fabian je také aktivní na stránce YouTube, kde je autorem
výukových videí o šermu rapírem a dlouhým mečem. Fabian je také
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nejúspěšnějším šermířem česko-slovenské HEMA komunity. Na žebříčku
hemaratings.com drží celosvětově druhé místo.
Mezi další slovenské osobnosti HEMA komunity patří Anton Kohutovič a
Martin Tibenský z Trnavského šermiarského cechu. Kohutovič je autorem
stránky longsword.academy, kde jsou interpretace jednotlivých šermířských
technik a také videa, která ukazují použitelnost technik.
V česko-slovenském prostředí funguje Česko-slovenská HEMA liga,
která pořádá turnaje, kterých se účastní šermíři z ČR, Slovenska, ale také Polska,
Maďarska a dalších států. Velkým turnajem je také Tyrnhaw, který se pořádá na
Slovensku jednou ročně.

33

VÝZKUMNÁ ČÁST: FILMOVÝ A DIVADELNÍ ŠERM
V této části jsou představeny rozhovory se třemi šermířskými lektory,
kteří mají co říci ke scénické podobě šermu, který je prezentován ve filmu a
v divadle.
Metodologie
Na počátku terénního výzkumu byly vybrány výzkumné otázky, které se
týkají zobrazení šermu ve filmu a v divadle. První otázka zní: Na jaké úrovni je
současné vyobrazení šermu v kinematografii? Na základě toho byla vybrána
čtyři videa, která zachycují šermířské souboje. Pomůckou pro výběr videí byly
diskuze v šermířské skupině na Facebooku a také diskuze na stránce
swordforum.com.
Druhá výzkumná otázka zní: Jak postavit šermířský souboj, aby byl
zajímavý pro diváka?
Třetí otázka zní: Je důležité, aby v souboji byla vidět šermířská technika?
Poslední otázka zní: Jaký je rozdíl mezi šermem ve filmu a v divadle.
Na základě těchto otázek byli vybrání tři informátoři, kteří se pohybují v
prostředí scénického, ale také historického šermu. Prvním informátorem je
Dalibor „Borek“ Belfín. Belfín je mistrem Magisteria v šermu dlouhým mečem
a je také zakladatelem a hlavním lektorem školy šermu Digladior Praha. Dále
působí v agenturách Merlet a Maledictus a objevil se např. ve filmu Tři
Mušketýři a také v seriálech The Musketeers a Knightfall. V současné době se
účastní natáčení filmu o Janu Žižkovi a připravuje se na natáčení druhé série
seriálu Knightfall. Druhým informátorem je Zdeněk „Zdenál“ Utišil, který je
zároveň konzultantem této práce. Zdeněk Utišil je starším tovaryšem Magisteria
a je lektorem škol Digladior a Ars Maiorum v Praze. Kromě bojového šermu
také působí jako lektor na seminářích Digladior Stage Combat, kde je
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vyučována scénická podoba šermu. Třetím informátorem je Dominik
Habermann, který je mladším tovaryšem Magisteria. Kromě toho je také
hlavním lektorem školy Ballestra v Telči. Ballestra si připravuje vlastní
šermířské divadlo např. na motivy pohádek (Kocour v botách). Nejedná se tak o
profesionální (placenou) podobu scénického šermu. Ballestra také pracuje
s dětmi od 1. třídy ZŠ.
Výzkum byl veden metodou rozhovoru. Na počátku byl každý
z informátorů dotázán, jestli ho neobtěžuje skutečnost, že bude rozhovor
nahráván na diktafon. Poté byli informátoři dotázáni, jestli je v pořádku použít
jejich reálná jména, nebo jestli bude nutné data anonymizovat. Poté byly
informátorům puštěny čtyři záznamy scénické podoby šermu. První záznam je
z populárního fantasy seriálu Game of Thrones, konkrétně se jedná o třetí díl
šesté série seriálu nazvaný Tower of Joy. V záznamu je zachycen souboj
jednoho šermíře proti šesti šermířům. Druhý záznam je také ze seriálu, a to
konkrétně seriálu The Musketeers a zachycuje souboj D’Artagnana (před tím,
než byl přijat mezi mušketýry) s Athosem. Tento souboj byla také vybrán
s ohledem na to, že na seriálu se podílel Dalibor Belfín. Třetí záznam pochází
z filmu The Duelist a jedná se o film se souboji, které jsou mnoha šermíři
považovány za zdařilé. Poslední soubojem je pak scénický šerm v podání
skupiny šermu Adorea. Tento souboj je mnoha českými šermíři považován za
jedno z nejlepších zobrazení scénického šermu. Po přehrání každého ze čtyř
záznamů se informátor vyjádřil k tomu, jak je souboj zpracován. Poté byl veden
rozhovor, při kterém byly položeny výzkumné otázky. Rozhovor byl veden
neformálně a kvůli plynulosti nebylo zamezeno vybočení z tématu výzkumných
otázek.
Po provedení tří rozhovorů došlo k analýze dat a k učinění závěrů.
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Výsledky výzkumu
Při zobrazení šermu ve filmu a v divadle dochází ke střetu názorů
několika lidí prvním z nich je režisér, dalším je producent, popřípadě kostymér a
šermířský choreograf dostává až požadavky od těchto lidí. Až v rámci jejich
požadavků musí choreograf postavit souboj do filmu, seriálu nebo divadla.
Prví ukázka souboje ze Hry o Trůny však je kombinací více problémů. Je
zde zachycen souboj, kdy jeden člověk v souboji porazí čtyři bojovníky
najednou. Již v tom je značná nereálnost daného souboje.
Podle Dalibora Belfína je zde problém v nedodržování reálné rychlosti
šermířů.
Dalibor: Problém u týhle ukázky je v tom, že tenhle člověk … má dva
mečem. Ten druhej má stejně velkej meč, jako on, mává s ním oběma rukama a
ten druhej drží dva jedenapůlručáky, v každý ruce jeden a je s nima stejně
rychlej. Nabízí se otázka proč. Asi protože to rejža tak chtěl.
Problémem zde je také kostým, který nesedí šermířskému stylu. Belfín ke
kostýmu říká:
Co má za zbroj? On má zbroj, která mu chrání tělo a hlavu. Kolik zásahů
dostal do těla a do hlavy? Ani jeden. To znamená, že tu zbroj měl zbytečně. …
Navíc, ten člověk na sobě má to, co nejvíc omezuje pohyb. On má na sobě kyrys,
kterej mu vlastně zamezuje v pohybu v těle. To je věc, kterou potřebuje jezdec a
potřebuješ jí v momentě, kdy jsou proti tobě palný zbraně, to znamená luky a
kuše. Ale v momentě, kdy šermuješ, tak ten kyrys je ti vlastně nejvíc k prdu.
Potřebuješ chránit přední nohu a ruce, protože to, že ti nevyjde nějakej sek a
soupeř ti bude sekat ty ruce je v tom boji strašně důležitá věc.
Co se šermířské techniky týče, jedná se o jednoduše postavenou
choreografii. Podle Belfína zde chybí práce s tempem (akce do akce soupeře) a
v celém souboji je jedinou technikou kryt a odsek. Zde dochází k otázce, jestli je
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souboj stavěn pro herce nebo pro herce bez šermířské průpravy nebo pro
šermířské dubly. Pro herce je práce s tempem a vazbou velmi těžká.
Druhá ukázka ze seriálu The Musketeers zachycuje souboj Athose a
rozzuřeného D’Artagnana, který se domnívá, že Athos je vrahem jeho otce.
Dalibor Belfín, který se účastnil natáčení tohoto seriálu představil hlavní
problém, ke kterému došlo v natáčení šermířských scén. Choreografii pro tento
seriál dělal Roman Spáčil z agentury Merlet a původně ji připravoval pro
šermířské dubly. Došlo však k tomu, že kvůli ušetření peněz došlo k vypuštění
dublů a bylo nutné šermíře rychle provést šermířskou průpravou.
Co se šermířské techniky týče, podle Zdeňka Utišila je zde zásadní
problém se vzdáleností:
Z hlediska reálnýho boje udržujou vzdálenost, kde by si nemohli vůbec nic
udělat. Jeden stojí, má vbodnici (hrot v poloze, kde ohrožuje protivníka – pozn.
autora) a ten druhej se pokusí o batutu, ale dělá svojí špičkou batutu na jeho
špičku, přičemž tam neudělá odbod, ale velkej mách.
Domink Habermann víceméně kladně hodnotí využití dýky jako druhé zbraně
v souboji.
Třetí ukázka je první duel z filmu The Duelists. Film je z roku 1977 a je to
poznat na střihu, protože se zde nachází mnohem delší záběry na bojující
šermíře. Na této ukázce všichni tři informátoři chválili výstavbu a „příběh“
souboje. Dominik Habermann říká:
Mě se hrozně líbí, že je tam napětí, stavba toho souboje se mi líbí. Jsou
tam jasně vidět ty části, kdy oni se na začátku oťukávají, pak tam projdou nějaký
výměny, ale furt je to takový opatrný a ve finále, když on dostane do tý ruky, tak
je vidět, že to nedává, jde po něm a prohrává.
V souboji je také reálná šermířská technika. Zdeněk Utišil k technice říká:
Když se na ně podíváš, tak je jasně vidět, že oba umí šermovat, přičemž
jeden je pan šermíř a druhej umí trochu šermovat. … Vzdálenost reálná,
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techniky reálný. … Ne vždycky tam kamera zabírá ty techniky, ale vidíš, že tam
tou rukou provádí ty šermířský pohyby. Maj tam šermířský střehy.
Podle Dalibora Belfína je v tomto souboji, jeden nerealistický prvek, a to
sice ozvučení souboje, kde jsou např. zvuky zbraní protivníků nereálně hlasité.
Říká k tomu:
Je tady hodně tlačeno na uměleckou notu. … Je tam naprosto
nerealistickej zvuk. Ale ten zvuk je tam dominantní. To znamená, že tady utekli
od reality. Pomohly si tím tichem. … S tím, že celou atmosféru ozvláštňujou ty
brutálně zesílený zvuky, který ale divákovi nevaděj. … Já mám pocit, že jsem
daleko více vtaženej.
Poslední ukázka je podle mnoha šermířů „ideální verzí toho, jak by mohl
vypadat filmový šerm“. Jedná se o souboj s dlouhými meči (uprostřed je několik
technik ze zápasu beze zbraně) od šermířů Martina Turečka a Jaroslava Píši ze
skupiny Adorea Olomouc.
Díky tomu, že v souboji účinkují šermíři, je zde vidět velké množství
techniky. Dalibor Belfín k tomu říká:
Je vidět, že to točil někdo, kdo umí šermovat a že to stříhal někdo, kdo
tomu rozumí. Člověk v tom souboji nezabloudí, víš, kde je kdo a co se děje. … Je
tady technika za technikou a vlastně tohle je velice technickej šerm, kterej, zase,
je strašně daleko od reality. Ale jsme ve scénice a tam to nevadí. Víš jak to
myslím, na turnaji takovej souboj není ani jeden a nikdy ani nebude. Ale tady
prodávaj hezký technický akce, gradujou to, a ještě doprostřed nacpali kus toho
zápasu, jednoduše proto, aby si divák odpočinul od těch mečů a zase se k nim
vrátili s tím, že pak už byl s těma mečema rychlej konec.
Podle Zdeňka Utišil tento souboj představuje styl, kterým by se mohla
moderní scénika ubírat. Dodává:
Mají tam reálný techniky, reálnou vzdálenost, mají tam to, co spoustě
scéniky dneska chybí, je tam to herectví, je tam nasazení. Kdyby měli víc peněz a
víc si s tím pohráli, tak by tam šlo ještě něco dotáhnout. … Chybí tam třeba
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maskování zásahů. Několikrát se tam řízli a nebyla vidět krev, nebyl vidět prořez
na oděvu. Takže to je z hlediska tý filmařiny. A z hlediska toho boje, za mě, jsou
tam největší chyby v těch kontaktně zápasovejch věcech. Když se tam třeba
několikrát poráží a odkopávaj a takovýhle věci, tak když tomu rozumíš, tak víš,
že by ho takhle neodkop. Když leží na zemi, takhle do něj šťouchne a on odletí
dva metry, jo? Ale to jsou už jenom takový detaily, který jsou otázka toho, jak je
dneska nastvená ta scénika.
I Dominik Habermann hodnotí video kladně a přidává:
My máme problém, že když děláme souboj, tak nám dělá problém udělat
souboj dlouhej. Protože vymyslíme techniky, dáme je za sebou a máme problém
tou druhou technikou soupeře nezabít. A tenhleten souboj je důkazem toho, že to
prostě jde. … Jestli se nepletu, tak o tomhle videu Petr Vytopil říkal, že je to
nejlepší video, který za poslední dobu vyšlo.
Následuje téma o tom, jak postavit scénický souboj. K tomuto tématu
Dalibor Belfín říká:
Scénický šerm je umění. Je to něco, co se tvoří a já bych to přirovnal
k obrazu. Jsou nějaký řemeslný dovednosti, který když se naučíš, tak dokážeš
nakreslit dobrej obraz. A finta je ale v tom, že v momentě, kdy začneš bejt
umělec, nebo když do toho obrazu dáš něco víc, než jenom techniku, dáš do toho
něco ze sebe, nějakej uměleckej počin, tak ty můžeš určitý pravidla, který v těch
malbách jsou, tak ty je můžeš porušovat, protože to má nějakej cíl. A v momentě,
kdy se to líbí víc lidem, než jen jednomu, tak vlastně je z tebe umělec a nějakým
způsobem můžeš být uznávanej.
Řemeslem šermířského choreografa – člověka, který staví souboj – je skládat
jednotlivé prvky souboje tak, aby si divák myslel, že se něco stalo. Důležité pro
diváka je, aby souboji rozuměl. Proto je potřeba, aby byl souboj uvozen nebo
fungoval v rámci nějakého příběhu. Dalibor Belfín to demonstruje na příkladu
toho, jestli jsou v souboji potřeba např. emoce:
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Diváka souboj zajímá, pokud mu rozumí, rozumí mu, pokud ví, co je cílem
a proč. To znamená, ten souboj klidně může být mez emocí, když se v ději řekne,
že nejlepší rytíř královny bojuje s nejlepším rytířem krále, protože se na to
princezna dívá a oba dva vědí, se nesmí zabít a oba dva vědí, že je to tak trochu
show. A šermujou proto, že je to nějaká kratochvíle. … Na tom šermu může bejt
poznat, že se nechtějí zabít a divák může bejt spokojenej, protože to je něco, co
očekával. V případě, že manžel přistihne milence v posteli své manželky, začne
na něj řvát, je hned plnej emocí a po krátký honičce kolem postele ho ubodá
nožem, tak zase, budou to věci, který vlastně ten divák nějakým způsobem
očekával a vlastně, jakoby, splnilo se jeho očekávání. Dokáže se vžít do toho, co
vidí a tomu do určité míry věří.
S tím souvisí to, jak dosáhnout toho, aby byl šerm pro diváka uvěřitelný.
To znamená, že v souboji musí být nějaká vnitřní logika. Divák musí věřit, že
tyto techniky fungují. Zároveň divák nechce vidět věci, které porušují jeho
očekávání reality. K uvěřitelnosti souboje říká Zdeněk Utišil:
Musíš věřit, že se to takhle dá zvládnout a že to takhle funguje. Čili, ve
chvíli, kdy budeš mít boj jednoho proti více protivníkům, tak tam nesmí někdo
stát za nim s nápřahem za zády a čekat až on se na něj otočí a pak seknout,
protože tomu ty neuvěříš.
K tomu, jakou realitu divák očekává říká Dalibor Belfín:
Jejich očekávání reality je důležitější, než realita. To, že dáš někomu pěstí
a neudělá to s ním nic je něco, co je reálně, ale divák to neočekává. Divák
očekává, když dáš někomu pěstí, že se pohne v tom směru, chytne se za tu tvář, a
třeba upadne na zem. To znamená, to co je očekávaná realita je důležitější, než
to, co je opravdu pravda.
Důležité pro souboj je také to, aby byl zajímavý, aby tam bylo více myšlenek,
popř. více technik. Zde se naráží na první ze čtyř záznamů souboje, kde se
objevuje pouze jedna technika, a to kryt a odsek. K tomu říká Zdeněk Utišil:
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Pokud to bude o tom, že já projdu třiceti chlapama, každej sekne střechu
(svislý sek shora – pozn. autora), já to vykreju, chytnu ho a podseknu, tak je to
zajímavý u třech chlapů, ale u třicátýho se už budu fakt nudit. Takže tam musí
bejt nějaká různorodost, zajímavost tý choreografie. Pokud na mě naběhne
chlap a já ho v první akci zabiju, tak je to v pohodě, ale pokud takhle zabiju
dalších pět chlapů, tak v reále by to takhle mohlo vypadat, ale diváka to začne
nudit.
Samozřejmě, nezbytným prvkem je kamera a střih, jde o to, z jakých to snímá
úhlů, jaká je práce s detailem apod.
Další otázkou je, jestli a do jaké míry patří do scénického souboje
šermířská technika (šerm podle učebnic). Pro stavbu souboje je technika
zajímavá v tom smyslu, že souboj je díky ní mnohem bohatší. Pokud je souboj
uvěřitelný, tak tam technika být nemusí, ale souboj může sklouznout do toho
stavu, v jakém je v prvním videu. Zdeněk Utišil k tomu říká:
To je podle mě důvod, proč by šermířský choreografové měli umět
techniku. Tím různorodější můžou udělat ten souboj. A tím je vlastně zajímavej.
K tomu dodává ještě Dalibor Belfín:
Pokud dělám nějakou složitější akci. Tak ta akce musí uspět, protože když
neuspěje, tak jí divák nepochopí. Když já bodám, soupeř odbodává, já mu dělám
winden, třeba muttieren, bodnu ho do břicha, on se zkroutí, já ho z něj vytáhnu
pak teprve odsekne a já odskočím pryč, tak to je ta chvíle, kdy divák, on neví, že
je to winden, ale vidí, že došlo k zásahu nějakou takovouhle atypickou akcí.
Poslední otázkou je potom to, jaký je hlavní rozdíl mezi soubojem ve
filmu a soubojem v divadle. Nejočividnějším rozdílem je to, že šermíři v divadle
nemají luxus druhého pokusu a také je nezachraňuje kamera a střih, ve kterém je
možné udělat souboj mnohem akčnější např. vyselektováním neaktivních
šermířů ze záběru (jak je tomu v prvním videu).
K rozdílu mezi filmovým a divadelním šermem dodává Dominik
Haberman:
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V divadelním šermu jsem také blízko divákům a ta blízkost všechno
ovlivňuje. Třeba bezpečnost – nesmí vypadnout zbraň. Musím myslet na diváka,
a na to, kam to budu hrát, což je ve filmu jiný, protože ta kamera se může
přesunout.
Na toho téma ještě přidává Zdeněk Utišil:
Ten rozdíl je radikální. V tom divadle to musíš umět. Musíš mít
postavenou choreografii tak, aby tam nebyly logický chyby, aby to ty lidi uměli,
aby po sobě šli, aby to vypadalo, že po sobě jdou. … V tom divadle to musí
mnohem víc odpovídat tej realitě. V tom filmu si můžu vymýšlet, ta realita tam
může být minimální, v tom divadle musí ta realita být několikanásobně větší.
Další věc je problém zásahů, kdy v tom filmu se to mnohem líp zahraje. … Je
tam podle mě ještě jeden velkej rozdíl a to, že u toho divadla je důležitější
plynulost toho souboje. V tom divadle to klidně můžeš odšermovat pomalejc, ale
plynule a těm lidem se to bude líbit. … Ve filmu můžeš šermovat špatně, ale
musíš bejt dynamickej.
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ZÁVĚR
Tato práce celkem představila několik šermířských témat. V první části
byl představen vývoj evropského šermu na základě největších šermířských stylů
a jejich mistrů – německého, italského, francouzského a španělského. V této
části také byla představena díla významných šermířských mistrů, která jsou
dodnes předmětem výzkumu.
V druhé části práce byl představen vývoj českého historického šermu od
klubu Riegel přes Petera Kozu a Magisterium až do současnosti. Také zde byl
představen fenomén HEMA, který je hlavně o vědeckém výzkumu a interpretaci
šermířských mistrů, manuskriptů a technik. Byla zde věnována pozornost
HEMA komunitě ve světě a také v česko-slovenském prostředí.
V poslední části pak byl na základě rozhovorů s informátory představen
scénický šerm ve filmu a v divadle. Byla zde věnována pozornost tomu, jak
postavit souboj pro diváka, jak do scénického šermu dostat šermířské techniky a
také tomu, jaké jsou hlavní rozdíly mezi šermem v divadle a ve filmu.
Vývoj výuky šermu vyústil dnes do dvou větví. První větví je historický
šerm, ve kterém jde hlavně o převedení šermu do scénické roviny. Druhou větví
je pak šerm, který je propagován HEMA komunitou, kde jde hlavně o výzkum a
co nejpřesnější interpretaci šermířských technik starých mistrů. Tato druhá větev
pojetí šermu v současné době doznává značného rozkvětu. Je to způsobeno
hlavně možností velké komunikace na dálku, díky které je zde velká možnost
získání skenů šermířských manuskriptů z muzeí a také možnost komparace
interpretací šermířských technik mezi šermíři ve světě.
Fenoménu šermu také v současné době pomáhají bitvy Battle of the
Nations, kde se jedná o boj z různými zbraněmi v plné rychlosti a také plnou
silou, což je možné díky tomu, že účastníci jsou oblečeni v replikách brnění.
Vzhledem ke stavu výstroje pro HEMA turnaje, která takovou ochranu zatím
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neposkytuje je zde možnost, že se HEMA turnaje budou také ubírat tímto
směrem.
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