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O PŘEKLÁDANÝCH RUKOPISECH 
 

Níže uváděné překlady si dávají za cíl obohatit naše povědomí 

o umění zápasu v tradici německé školy. Jde konkrétně o rukopisy 

s označením MS 78.A.15 a MS XIX.17-3.  

 Rukopis MS 78.A.15 není přesně datován, pravděpodobně 

však vznikl v období po vytvoření rukopisu MS Chart.A.558 z roku 

1443 a rukopisu MS Thott 290.2° z roku 1459.  

Sklad listů v rukopisu zpočátku působí poměrně 

neuspořádaně. Části o boji s dýkou a prolínají se zápasnickými kusy 

bez většího systematického uspořádání. Zajímavou výjimku tvoří 

folia 51r – 52r, kde je nám poprvé obrazově prezentován způsob, 

jakým se můžeme dostat do úvodní pozice v armringenu (zápasení 

v pažích), které je uvedeno již v Talhofferově rukopisu z roku 1443 a 

dříve popisováno v rukopise MS 3227a, nebo v učení zápasu podle 

mistra Otta (uvedeného v již zmiňovaném rukopisu z roku 1443).  

 Jednotlivá folia jsou tvořena vyobrazením prováděné techniky 

se stručným popisem (zpravidla jednovětý popis, popř. jedno až 

dvouslovný), anebo se folia nacházejí zcela bez popisu. Rukopis 

obsahuje kromě zápasu boj ve zbroji (Harmischkampf), boj na koni 

(Roßfechten), boj s kopím, dýkou, tesákem a pukléřem a také boj se 

štítem, užívaným při soudních soubojích. 

 Druhý předkládaný rukopis MS XIX.17-3 je obdobně jako 

předchozí vytvořen někdy mezi léty 1446 – 1459, přesné datum nám 

není známo. Rukopis byl objednávkou pro Luitholda von Königsegg, 

který je prokazatelně doložen listinou z let 1446 – 1473.  

 Oproti předchozímu rukopisu je zde patrná systematičnost, se 

kterým jsou jednotlivá folia řazena po sobě. Kromě zápasení 

obsahuje následující části: šerme beze zbroje (Bloßfechten), boj ve 

zbroji, boj s dýkou a kopím. Součástí je i soudní souboj Luitholda von 

Königsegg.   

 Úvodní folia, týkající se zápasu (36r – 37r) opět zobrazují 

úvodní pozice pro zápasení v pažích. Ty jsou kompozicí identické 

s pozicemi, uvedenými v rukopisu MS 78.A.15.  

 Při bližším srovnání obou rukopisů je patrné, že se zde nachází 

více identických pozic. Lze tedy usuzovat, že jeden z rukopisů mohl 

soužit jako podklad pro druhý (vzhledem k pozdější systematičnosti a 

detailnějšímu popisu prováděných technik v rukopise MS XIX.17-3 

lze usuzovat, že MS 78.A.15 byl vytvořen dříve, možná jako jakási 

forma zápisníku pro pozdější přepracování. Jde však pouze o mou 

osobní domněnku; vlastní srovnání ponechám na každém).  

 Na závěr nutno zmínit, že část týkající se zápasu z rukopisu 

MS XIX.17-3 se nachází jako kopie v rukopisu MS KK5342 

(datovaného mezi 1480 – 1500; zde se u jednotlivých technik 

nenacházejí popisy) a rukopisu Cod.I.6.2º.1 (kompilátorem tohoto  
 

Obr. 1 a 2: Srovnání vyobrazení výchozí pozice pro zápasení 
v rukopise MS XIX.17-3 (vlevo) a Cod.I.6.2°.1 (vpravo) 
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díla byla v šermířských kruzích známá osobnost Paula Hectora 

Maira, vytvořena před rokem 1561; zde se nacházejí popisy 

jednotlivých folií v identickém znění, jako v původním rukopisu).  

 Pevně doufám, že tento překlad přispěje všem zájemcům o 

studium zápasu a rozšíří vaše obzoru o techniky a principy, ukryté 

v dílech mistra Talhoffera. Překlady navazují a na nedávno uvedený 

překlad zápasu z rukopisu MS Chart.A 558 z roku 1443.  

 Prosím všechny, kteří budou uvedený překlad užívat, aby 

uvedli autora.  

Nuže, s dobrými úmysly a Boží pomocí, pusťme se do boje! 

 

TRANSKRIPCE A PŘEKLAD 

 

Základem pro překlad byly transkripce obou zmíněných 

rukopisů od Dierka Hagedorna z r. 2009 a 2010, dostupné na 

stránkách Hammaborg – Historischer Schwertkampf (viz další 

zdroje informací). Text je přiřazen u odpovídajícího folia; černou 

kurzívou je původní transkripce (pokud se u daného folia naléza, 

pokud ne je to uvedeno), šedou kurzívou je uveden můj přepis do 

moderní němčiny (který mi sloužil jako pomůcka pro lepší pochopení 

významu některých slovních spojení) a černým normálním písmem 

je uveden samostatný překlad.  
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Cca 1443 - 1459 

 

Hans Talhoffer 
 

Talhoffer Fechbuch (MS 78.A.15) 
 

folia 32v, 38rv, 43r – 44v, 51r – 53v, 57r – 59v, 61r, 
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[32v] Bez textu  

 

[38r] Das u°ber grifen  

Das Übergriegen 

Přesažení (přesah) 
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[38v] Das fu°ren     

(das) fahren 

Projití. 

 

[43r] das beschliesen  

(das) beschließen 

Uzamčení (uzavření) 
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[43v] das arm brechen  

                 ※P※  

Der Arm brechen. 

Zlomení paže. 

 

[44r] Bez textu  
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[44v] Bez textu  

 

 

 

[46r] das durch grifen 

(Das) durchgreifen 

Prostrčení skrz. 
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[48r] stuck vnd bruch 

Der Stuck und der Bruch. 

Kus a (jeho) prolomení. 

 

[48v] das durch schliefen 

(das) durchschüpfen 

Proklouznutí. 
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[51r] der anfang im ringen  

Der Anfang im Ringen. 

Začátek v zápasení. 

 

[51v] das erst an grifen 

Der erst Angriff (angrieffen) 

První zahájení (zaútočení, napadení). 
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[52r] das fasnn 

(das) fassen. 

Uchopení. 

 

[52v] das vss brechen 

(das) fassen brechen 

Prolomení uchopení. 
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[53r] das falen 

(das) fallen, Das Fall 

Padnutí (na zem). 

 

 

[53v] da kumt er in dem wrff vff in   

Da kommt er in dem Wurff (und) fasst an. 

Takto přišel k vržení a uchopil (jej). 
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[57r] ain heben 

Eine Hebung, heben 

Vyzdvižení (zdvižení). 

 

 

[57v] aber ain heben  

Aber eine Hebung. 

Ještě jedno vyzdvižení. 
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[58r]pu°rlins vasen  

Burglich fassen 

Zesílené (zpevněné) držení. 

 

 

[58v] der wrff  

Der Wurff 

Vrh. 
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[59r] stuk vñ bruch 

Der Stuck und der Bruch 

Kus a (jeho) prolomení. 

 

 

[59v] das zuken vnd stosen 

(das) zucken und stossen.  

Cuknout a udeřit. 
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[61r] Bez textu 
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Cca 1446 - 1459 

 

Hans Talhoffer 
 

Talhoffer Fechbuch (MS XIX.17-3) 
 

folia 45v – 49v 
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[36r] Da will lw¨told von küngs egg lernen ringen von dem talhoffer 

Da will Luithold von Köningsegg lernen Ringen von dem Talhoffer.  

 Zde bude Luithold z Köningseggu učen zápasu od Talhoffera. 

 

[36v] Das erst grüffen in dem anuang 

Das erst angriefen in dem Anfang.  

První zahájení na začátku (zápasení). 
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[37r] Da hãnd sÿ gefasset vnd begrüffen ainander bÿ dem armen 

Da Hand sein gefasst und begrieft ainander bei dem Armen, 

Zde ruka jeho vyrovnaná a (jsou) uchopeni vzájemně v pažích.  

 

[37v] Das vß brechen vnd den arm würgen 

Das ausbrechen und den Arm reissen. 

Prolomení a vytržení paže.  
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[38r] Als der in begrüffen haut in der waichen so druckt er in bÿ dem hals 

von Im 

Also er in begriefen Haut in  weichen so druckt er in bei dem Hals von 

ihm. 

Tedy on zvnějšku uchopil ve slabším, tak on se od něj odtlačí u krku. 

 

[38v] Das durch gän vnd v¨ber rugg werffen 

Das durchgehen und über Rücken werffen. 

Projití a vrhnutí přes záda. 
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[39r] Das ist der bruch für daz durchschlüffen 

Das ist der Bruch für das durchschlipfen. 

Toto je prolomení proti proklouznutí. 

 

 

[39v] Das arm brechen 

Das Arm brechen. 

Zlomení paže.  
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[40r] Das v¨ber grüffen nach dem fu°ß 

Das übergriefen nach dem Fuß. 

Uchopení po noze.  

 

 

[40v] Wen ainer ain fürt gefangen So ist das der bruch darüber 

Wenn einer ein fürt gefangen, so das der Bruch darüber ist.  

Když jeden jednoho vedl chyceného, tak to je prolomení proti tomu.  
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[41r] Das schlechtt vassen ain arm vnden den andern oben 

Das ist gleichmäßig fassen – ein Arm unten, den anderen oben 

Toto je rovnoměrné držení – jedna paže vespod, druhá shora 

 

 

[41v] Da haut er den arm zuckt vnd fasset in vorder ölenbogen 

Da haut er, den Arm zuckt und fasst ihn vorder Elenbogen.  

Tady jej napadnul,  škubnul paží a uchopil jej předním loktem.   
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[42r] Da haut er in bÿ dem fu°ß so druckt in der nÿder 

Da haut er ihn bei dem fuß, so er ihn nieder druckt. 

Tady jej napadnul u nohy, tak jej on zatlačí níž.  

 

 

 

[42v] Da zuckt er Im den fu°ß vnd stost in oben von im 

Da zuckt er ihm den Fuß und er stosst ihn oben von ihm. 

Tady mu ucuknul nohou a udeřil jej od sebe shora.  
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[43r] Da wirfft er Inn v¨be~ vß 

Da wirft er ihn überaus. 

Tady jej náramně vrhnul.  

 

 

 

[43v] Da ist er vff in komen In dem wurff 

Da ist er ihn in dem Wurff auskommen.  

Tady on vyšel (na něj)  z vrhnutí.  
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[44r] Da sÿtz er vff Im vnd wigtt In 

Da sitzt er  ihm und er weigt ihn aus.  

Tady jej zasednul a převažuje je.  

 

 

[44v] Das schlüssen vnd heben 

Das schlüssen und heben. 

Tak uzamknout a zdvihnout.  

 


