
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra obecné antropologie

Bc. Jan Voděra

Branci, pro vodu! 
Hierarchie ve skupině historického šermu

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Mgr. Martin Heřmanský, PhD. 

Praha 2019



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly řádně 

citovány.  Práce  nebyla  využita  k  získání  jiného  nebo  stejného  titulu.  Souhlasím  s tím,  že  tato 

diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně FHS UK a může být využita i jako 

studijní text.

V Praze dne  06. 05. 2019 Bc. Jan Voděra



Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, bez kterých by tato práce nikdy nevznikla. Na prvním 

místě musím poděkovat své rodině, která mě ve studiu vždy podporovala, zejména pak mé ženě, 

která byla nejen věcným kritikem textu, ale i oporou během samotného výzkumu. Tento výzkum by 

samozřejmě nebyl možný bez samotných aktérů, jimž patří dík za umožnění studia jejich života 

uvnitř skupiny. Poděkování patří samozřejmě i vedoucímu práce Mgr. Martinovi Heřmanskému, 

PhD, bez jeho připomínek a nápadů by tato práce nikdy nenabrala současné podoby. 



Obsah
Úvod.....................................................................................................................................................7
Jak chápat historický šerm?................................................................................................................10

Aktérské hledisko..........................................................................................................................13
Bourdieho teorie kapitálů...................................................................................................................17

Fyzický kapitál...............................................................................................................................19
Subkulturní kapitál.........................................................................................................................20

Subkulturní kapitál a gender.....................................................................................................21
Autenticita..........................................................................................................................................22
Historický šerm jako scéna.................................................................................................................26
Dělání genderu....................................................................................................................................28
Metodologie........................................................................................................................................30

Výzkumné otázky..........................................................................................................................30
Popis terénu....................................................................................................................................30
Výzkumné metody.........................................................................................................................31
 Etika výzkumu..............................................................................................................................32
První impuls k výzkumu, přiblížení postavení autora...................................................................33
Psaní práce.....................................................................................................................................35

Oficiální skupinová hierarchie...........................................................................................................37
Stát se Svatogorcem...........................................................................................................................43

Ke Svatogorcům vede vždy jen cesta mečem................................................................................44
Zpátky do minulosti.......................................................................................................................49
„Vypadáš fakt dobře“ – autenticita v historickém šermu...............................................................62
Angažovanost jako cesta k úspěchu...............................................................................................66
Pěšák či bohatýr?...........................................................................................................................68
Význam ekonomického kapitálu...................................................................................................70
Aud kalhotka..................................................................................................................................71
Bojarem v reálném životě..............................................................................................................75

Závěr...................................................................................................................................................77
Literatura............................................................................................................................................80
Přílohy................................................................................................................................................84

Seznam příloh................................................................................................................................84
Příloha č. 1.....................................................................................................................................84
Příloha č. 2.....................................................................................................................................85
Příloha č. 3.....................................................................................................................................86
Příloha č. 4.....................................................................................................................................87
Příloha č. 5.....................................................................................................................................88



Abstrakt
Historický šerm představuje zajímavou volnočasovou aktivitu, které se v České republice věnují 

tisíce lidí,  kteří se většinou spojují  do skupin historického šermu. V rámci řady skupin existuje 

relativně pevná hierarchie. Hlavním cílem práce je odhalení mechanismů, kterými se v konkrétní 

skupině historického šermu utváří různé hierarchie, co všechno hierarchie ve skupině obnáší, jakým 

způsobem ovlivňuje jednání jednotlivců a jak může člen nabývat, či ztrácet své postavení v ní. 

Vedle toho se zaměřím i na roli genderu ve vztahu ke skupinovým hierarchiím a jakým způsobem 

může být gender ve skupině dělán. K získání potřebných dat práce využívá kvalitativních metod 

zúčastněného  pozorování  a  polostrukturovaných  rozhovorů.  Celá  práce  je  navíc  doplněna 

obrazovou dokumentací. Teoretické ukotvení práce představuje zejména teorie Bourdieuho kapitálů 

a  kapitálu  subkulturního,  dále  se  jako klíčový ukázal  i  koncept  autenticity.  Na základě zjištění 

představuji jednotlivé kapitály ovlivňující postavení jednotlivce ve skupině. Jako klíčové se ukázaly 

zejména objektifikovaný a ztělesněný subkulturní kapitál, kapitál fyzický a sociální. Pro subkulturní 

studia typická angažovanost se ukázala i zde jako významná, zejména pro nebojující členy skupiny. 

V rámci konkrétní skupiny se gender neukázal jako primární stratifikující prvek, avšak může hrát 

roli  v  možnostech zapojení  jednotlivce  do skupiny a  tím může ovlivnit  členství  jednotlivce ve 

skupině.

Klíčová slova: hierarchie, historický šerm, dělat gender, subkulturní kapitál, scéna, autenticita, 

Bourdieuho kapitály, fyzický kapitál, angažovanost, reenactment



Abstract
Historical fencing represents an interesting leisure time activity  that thousands of people in the 

Czech Republic devote, most of them joining historical fencing groups. There is a relatively strong 

hierarchy within a number of groups. The main goal of the thesis is to reveal mechanisms, by which 

the hierachies in the particular group are generated, maintained, how these hierarchies affect the 

behaviour of  individuals and how an individual can move up and down in the group's hierarchy. 

The secondary goal of the thesis is to focus on the role of gender in relation to group hierarchies and 

how  is  gender  done  in  a  group.  To  get  the  data  qualitative  research  methods  of  participant 

observation  and  semi-structured  interviews  are  used.  The  thesis  is  supplemented  by  a  photo 

documentation. Theoretical framework used in the research is mainly Bourdieu's capitals and the 

subculture capital. In addition the concept of authenticity became  important during the research. 

Based on the data the most important capitals are objecitified and embodied subcultural capital, 

physical capital and social capital.  For subcultural studies is very typical the engagement in the 

subculture, in this case subcultural engagement proved to be important mainly for the non-fighting 

members of the group. Within the group gender has not been shown to be a primary stratifying 

element, but it can play a role in the possibility of an individual's engagement in a group, thereby 

affecting individual membership in the group. 

Keywords: hierarchies, historical fencing, doing gender, subcultural capital, scene, authenticity, 

Bourdieu’s capitals, physical capital, engagement, reenactment



Úvod

Historický šerm představuje často bolestivý, fyzicky i finančně náročný koníček, přesto se 

mu po celé České republice věnují tisíce lidí. Šermíři se zpravidla spojují do různě velkých skupin, 

či sdružení, které společně trénují,  táboří, bojují a popíjejí. Každá taková skupina má vlastní vnitřní 

pravidla, podle kterých funguje. Některé nevyžadují od svých členů skoro žádnou iniciativu, jiné 

jsou silně hierarchicky založené, kde každý zaujímá určité postavení a plní s tím spjaté role. 

V  jedné  z  těchto  skupin  jsem  měl  možnost  provádět  svůj  diplomový  výzkum.  Hlavní 

otázkou, která zprvu motivovala tento výzkum, byla „Proč si  někdo nechá rozkazovat ve svém 

volném čase? Proč dře, zatímco ostatní nic nedělají? Na čem se jejich postavení zakládá, vždyť nic 

nedělají?“.  Až později  mi  došlo,  že  celý  problém nelze  v  žádném případě  takto  zjednodušit  a 

situace, která se zprvu zdála být pro člověka těžko snesitelnou, zas tak nesnesitelná není. 

Do skupiny jsem začal pronikat již několik měsíců před začátkem samotného výzkumu a v 

rámci magisterského studia se mi nabídla možnost studovat tuto skupinu a zodpovědět otázku, která 

mě zajímala již v podstatě od začátku mého působení v ní. Jakým způsobem se utváří hierarchie 

uvnitř skupiny? Co všechno obnáší pro jednotlivce? Jakým způsobem se může jedinec ve skupinové 

hierarchii posouvat výš, či klesat? Hlavním cílem pro mě je tedy popsat fungování hierarchií uvnitř 

skupiny. Vzhledem k tomu, že studovaná skupina je převážně mužská, nemohl jsem se v rámci 

hierarchií vyhnout ani způsobu, jak dělání genderu zasahuje do skupinových hierarchií. 

  Za dobu, po kterou výzkum probíhal, mě s touto skupinou spojuje řada příhod a zážitků. 

Potil jsem se spolu s ostatními pod sluncem zalitou krajinou, oblečený do několika vrstev silné vlny, 

v pravé ruce šestikilový kruhový štít, v druhé ruce meč nebo sekeru. Na tréninku i v bitvě jsem 

zbraní rozdával někdy bolestivé rány, častěji si však taková rána našla mě. Někdy trénink probíhal, 

dokud jsme se drželi na nohou, jindy působil spíše přátelským setkáním a zhodnocením o víkendu 

proběhlé  bitvy.  Nastaly  i  situace,  kdy bych se  neobešel  bez  pomoci  spolubojovníků,  zvláště  v 

případech různých zranění, která vyžadovala lékařský zákrok. Zároveň jsem se několikrát ocitl v 

situaci, kdy někdo potřeboval pomoci a například odvést do nemocnice. 

Kromě pravidelných tréninků jsem se samozřejmě účastnil i zlatých hřebů šermířské sezóny, 

kvůli kterým všichni trénují a šijí kostýmy – všemožných bitev a historických festivalů. Nejednou 

se  mnou  autem jel  i  někdo jiný  ze  skupiny,  což  mi  umožnilo  rozebírat  řadu  témat  v  podstatě 

soukromě. Zároveň taková cesta dává prostor daného člověka lépe poznat, zvláště když vás čeká 

přes šest hodin dlouhá cesta do zahraničí. 
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Na bitvách jsem společně s ostatními bojoval v lítých bojích. Někdy vítězně, jindy bohužel 

ne. Jen máloco na člověka zapůsobí jako adrenalin, vyplavující se v silných dávkách těsně před 

střetem, kdy na druhé straně sice vidíte známé tváře, ale stejně víte, že vás rozhodně šetřit nebudou 

a chtějí vyhrát úplně stejně jako vy. Slyšíte svůj zrychlený dech, cítíte blízkost vašeho bratra ve 

zbrani po pravé i levé straně, jste připraveni krýt sami sebe i ostatní, rozdávat rány a bránit se. Pak 

nastane  přiblížení  řad  válečníků,  řev,  zaklínání  se  svými  bohy,  první  útoky  na  nepřítele,  první 

odražené  útoky.  Strach,  když  bitvu  zničehonic  někdo  zastaví,  protože  jeho  kamarád  se  zranil. 

Uvolnění, když je po všem a nikomu se nic nestalo, ale také smutek, že už je po všem. Duely jeden 

na jednoho, ve kterých chcete dokázat, že proti vám nikdo nemá šanci, a pak vypadnete hned ve 

druhém střetu. 

Historické akce se ale neskládají jen z boje, nedílnou součástí je táborový život. Zvláště na 

prvních historických akcích jsem všem v táboře dokazoval, že manuální zručnost není mojí silnou 

stránkou. Uchycení různých stanových plachet, skládání skupinových stolů a lavic představovalo v 

mém podání spíše komické divadlo, než dobře odvedenou práci. Postupně jsem se učil, co kam patří 

a stavění stanů, stanových plachet, či nábytku mi již nečinilo potíže, jako dříve a to až do té míry, že 

jsem mohl rozdávat rady i novějším členům skupiny, kteří při stavění tápali. Při vaření na ohni jsem 

se dusil štiplavým kouřem, abych poté spolu s ostatními členy skupiny usedl ke stolu a s vděčností 

snědl to, co nám některý člen, či členka připravil, nebo připravila. Večer jsem se účastnil bujarých 

oslav, abych pak ráno stěží vylezl ze svého stanu. 

Skupina ovšem žije i mimo historické reálie, do kterých své působení zasazuje. Sám, nebo 

spolu s mou nyní již manželkou jsem se účastnil i mnohých oslav, rituálů spojených s jednotlivými 

členy, či celou skupinou, rozhodujících schůzek, kde se řešila budoucnost skupiny, i několika svateb 

jednotlivých členů. 

K tomu, abych se mohl účastnit spolu se skupinou různých historických akcí, jsem musel 

vytvořit odpovídající kostým. Abych získal dostatečné množství znalostí o životě v dobách dávno 

minulých a zejména o fyzickém aspektu – oblečení, špercích,  zbraních a o dalších předmětech, 

musel jsem studovat různou historickou literaturu často nedostupnou v angličtině. Základy azbuky a 

ruštiny se tak staly další součástí mých volnočasových aktivit. Jako mnoho dalších i tato aktivita 

byla podmíněná snahou proniknout  hlouběji  do skupiny a  rozkrýt  mechanismy fungující  uvnitř 

skupiny.  Ze  zájmu,  ale  i  pod  vlivem  některých  členů  skupiny,  jsem  se  pustil  do  studia  raně 

středověké ruské společnosti, což mi na jednu stranu umožnilo získat lepší postavení uvnitř skupiny, 

na stranu druhou jsem musel odložit sepsání diplomové práce o víc jak půl roku, abych pročetl 

alespoň základní literaturu. 
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Za dobu strávenou mezi těmito lidmi se nejen pro mě stali rodinou a jsem rád, že je mohu 

nazývat svými bratry a sestrami. Mezi jednotlivými členy se tvoří silná pouta a sdílí spolu i řadu 

životních situací, kdy zdaleka ne všechny jsou příjemné.

Tato  skupina  také  neustále  prodělává  vývoj  v  řadě  oblastí,  ať  už  se  jedná  o  historické 

vymezení, autentičnost nebo práva a povinnosti jednotlivých postů v rámci skupiny, či problematiku 

nebojových členů. Proto musím podotknout, že tato práce zachycuje stav věcí během zhruba tří let a 

řada faktorů se během následující doby může změnit.

Vzhledem k tomu, že v prostředí historického šermu jsou oceňované jiné vlastnosti, než v 

dominantní společnosti, přímo se nabízí využití některých teorií vzniklých v subkulturních studiích, 

zejména subkulturního kapitálu. Historický šerm ale nekonceptualizuji jako subkulturu a vnímám 

jej jako pole ve smyslu Bourdieuho (1998), což mi umožňuje aplikovat Bourdieuho teorii kapitálů, 

které toto pole určitým způsobem strukturují. Současně, jak jsem předeslal dříve, využívám i teorie 

dělání genderu,  neboť právě dělání genderu se do hierarchií  také promítá,  ačkoliv,  jak vyplyne 

později,  spíše  okrajově.  Proto  na  gender  jako  takový  nekladu  v  rámci  práce  velký  důraz  a 

soustředím se především na stratifikační mechanismy skupinových hierarchií. 
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Jak chápat historický šerm?

V práci o konkrétní skupině historického šermu se samozřejmě nelze vyhnout tomu, jak 

vlastně definuji historický šerm. Různí autoři definují historický šerm v rozdílné šířce, případně 

rozlišují další s ním spjaté termíny jako reenactment a living history.

Zdaleka  nejobecnější  koncept  v  odborné  literatuře  představuje  pojem  reeanactmentu. 

Definice reenactmentu se značně různí, avšak většina autorů se shoduje, že reenactment představuje 

prakticky jakékoliv ztvárnění historie a nemusí nutně odpovídat historických předlohám (Hall 2016, 

Hadarová 2016). Za reenactment tak můžeme považovat cokoliv od living history, přes historický 

šerm a historizující  filmy až po různé reality  show. Oproti  tomu Agnew (2007) nabízí  definici 

zaměřenou na fyzickou stránku. Dle této definice se reenactment zabývá více různými předměty, 

spíše  než  konkrétními  procesy  a  událostmi.  Nad  ty  pak  staví  získané  zkušenosti  jednotlivých 

reenactorů. 

Vzhledem k povaze historických artefaktů je pochopitelné, že reenactment ve finále může 

být pouze souborem fiktivních reprezentací historie. Při oživování historie nelze dosáhnout úplné 

přesnosti a objektivity, což si i většina aktérů uvědomuje.

 Je logické,  že pokud reenactment zahrnuje jakékoliv ztvárnění historie,  historický šerm 

představuje jeho součást, avšak i zde narážíme na množství různých definic. Moravcová (2007) 

chápe  šerm  v  užším  slova  smyslu  jako  „aktivní  rekonstrukci  boje  chladnými  zbraněmi  v  

jednotlivých  historických  obdobích“.  Šerm  dělí  na  bojový,  scénický  a  bitevní.  Zvýrazňuje  v 

současném historickém šermu zejména důraz na věrnost dobovým předlohám při rekonstrukci jak 

zbraní, tak dalšího vybavení, tedy určitou historickou autenticitu. Kromě samotného boje a fyzické 

rekonstrukce zdůrazňuje i rekonstrukci života v táboře. Historický šerm podle ní dnes představuje 

hlavně  druh  umění,  sportu  a  hry.  Dále  Moravcová  rozlišuje  i  pojem  living  history.  Ačkoliv 

historický šerm sám v sobě zahrnuje i rekonstrukci táborového dobového života, living history v 

této snaze zachází  dále  a  snaží  se o co nejpřesnější  a  historicky nejvěrnější  ztvárnění  života v 

minulosti  za pomoci dobových pramenů. Rozdíl  mezi historickým šermem a living history vidí 

zejména v šířce předváděné rekonstrukce.  Zatímco historický šerm se zaměřuje spíše na to,  co 

bychom mohli nazvat předváděním boje a historického válečného ležení, living history rekonstruuje 

všední  život  různých  společenských  vrstev  a  různé  ukázky  jsou  často  k  vidění  například  v 

historických  skanzenech.  Oba  tyto  termíny  se  v  jejím  pojetí  navzájem  prolínají,  avšak  nejsou 

totožné.
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Popovič  (2011)  se  proti  této  definici  historického  šermu  vymezuje  a  shledává  ji 

nedostatečnou. Šerm je dle jeho mínění třeba rozdělovat na dvě hlavní podkategorie. První kategorii 

představuje takzvaný soubojový šerm, tedy rekonstrukce techniky šermu v duelu. Druhou je poté 

rekonstrukce taktiky a manévrů, tedy rekonstrukce předpokládající větší počet lidí. Popovič dále 

tvrdí, že i kategorie zbraně a zbroje lze rozlišit na dvě podkategorie. Za prvé rekonstrukce zbraní a 

zbrojí, za druhé rekonstrukci života historického vojáka. Zmiňuje i aktérské hledisko, kdy shledává 

tento pojem nejednoznačný. Samotní šermíři  podle autora rozdělují  šerm do kategorií  scénický, 

bojový a bitevní.  Toto rozlišení v podstatě přejímá od Moravcové. 

Popovičova definice není tak obsáhlá jako definice Moravcové. Projevuje se hlavně větším 

rozlišením samotného boje a ve finále důrazem na vojenský, bojový charakter této volnočasové 

aktivity. V podstatě z něj tak do velké míry vyřazuje ženy, neboť ty se zpravidla přímému boji tak 

často nevěnují.

Hartvich  (2011)  obdobně  jako  Moravcová  odlišuje  historický  šerm  a  living  history.  O 

historickém šermu hovoří jako o zájmové volnočasové aktivitě. Šermíře představuje jako lidi se 

zájmem o historii, jež se ji snaží co nejvíce poznat a proniknout do ní. „Zabývají se nejen studiem 

historických pramenů, ale i celé materiální kultury vybraného období. Usilují o rekonstrukci nejen  

šermu, ale obvykle i životního stylu v jeho původní autentické podobě.“ Předmět zájmu historického 

šermu leží především v boji. Oproti historickému šermu je v jeho pojetí living history zaměřené na 

každodennost jednotlivců,  má tedy širší záběr. Kromě fyzické stránky věci zdůrazňuje i stránku 

kulturní a sociální. 

 Bouchalová  (2011)  ve  své  práci  „Divný  svět.  Svět  subkultury  historických  šermířů“ 

rozlišuje různé pojetí historického šermu. V nejužším pojetí se jedná o „rekonstrukci historických 

technik boje s použitím napodobenin historických zbraní“. V širším pojetí zahrnuje i rekonstrukci 

dobového života. Dále v podstatě přejímá definici Moravcové a zdůrazňuje, že kromě boje musí 

šermíř vládnout i určitými historickými znalostmi. Rozděluje historické šermíře do několika skupin 

dle historického období, jemuž se věnují. V rámci každého období se dále dělí podle geografické 

ukotvení rekonstruované postavy. Na rozdíl od Popoviče zahrnuje do skupiny šermířů nebojovou 

část účinkujících. Tedy například kuchaře, kuchařky, řemeslníky, různé tanečnice a podobně.

Oproti všem výše zmíněným definicím stojí Lars (2001) v článku „Bitva = šerm, nebo ...?“, 

který vyšel v internetovém periodiku Herold Šermířské listy. Jeho názor lze ale považovat spíše za 

aktérský, než expertní. „Jde v bitvách (těchto našich) o šerm? Nebo co je to za činnost a pohyby,  

které v té skrumáži „bitevního pole“ zúčastnění jedinci mezi sebou provádějí?“ Ptá se vyzývavě a 
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zároveň si sám odpovídá, že ne.  „Šermem je zvána činnost dvou soupeřů, ozbrojených přibližně  

rovnocennou  chladnou  zbraní,  směřující  k  vyřazení  protivníka  za  pomoci  určitých  technik  a  

postupů. Ty obvykle bývají předem naučené a cvičené (bojový výcvik, šermířské školy). V bitvě se s  

takto definovaným šermem dalo setkat jen zřídka – za předpokladu, že dost času na „rozdrobení“  

bojujících na šermující dvojice.“ V Larsově pojetí je šerm zejména o technikách boje, které často v 

bitvách v podstatě neexistují, pokud se nedostanou do souboje ve dvojicích trénovaní soupeři. Šerm 

je tedy v jeho pojetí tím, co Moravcová nazývá šermem bojovým. Veškeré další činnosti tak často 

neodmyslitelně spjaté s historickým festivalem, či bitvou už dle jeho minimalistické definice do 

historického šermu nepatří, respektive nutně je šerm nezahrnuje.

Je patrné,  že většina autorů zdůrazňuje historickou autenticitu,  přesnost  a nutné znalosti 

historických reálií. Existuje však i řada skupin, které sami sebe označují za skupiny historického 

šermu,  ačkoliv  druhým  dechem  dodávají,  že  raději  se  budou  dobře  bavit,  než  rekonstruovat 

konkrétní  období,  konkrétní  nálezy  a  lokalitu.  Dnes  jsou  tyto  skupiny  částí  šermířské  scény 

označovány dehonestujícími termíny jako „keckaři“ nebo „řiťníři“1. Na tyto skupiny výše zmíněné 

definice zcela očividně nepasují a je otázkou, kam je zařadit, pokud koníček, kterému se věnují, 

není  historický šerm. Lze jej  skutečně označit  za historický šerm, pokud je  alespoň část  scény 

nevnímá jako skupiny historického šermu? Z mého pohledu je možných několik řešení. Za prvé, je 

možné tyto skupiny nenazývat skupinami historického šermu. Za druhé, skupiny, které dbají více na 

historickou věrnost a  mají  blíže k níže navrhované definici  reenactmentu,  nenazývat  skupinami 

historického  šermu,  ale  například  skupinami  oživlé  historie.  Třetí  možností  je  samozřejmě 

nepoužívat termín historický šerm, či skupina historického šermu vůbec k označení určité skupiny 

lidí, ale spíše jako obecný pojem bez konkrétních implikací. 

Většina zmíněných definic s výjimkou Larse se shoduje zhruba na následujícím: historický 

šerm zahrnuje několik rovin. Za prvé, jde o rekonstrukci dobových technik boje, která zahrnuje, jak 

individuální  techniky  využitelné  zejména  v  duelech,  tak  to,  co  zmiňuje  Popovič  (2011),  tedy 

rekonstrukci  dobových  strategií,  manévrů  a  jiných  skupinových  bitevních  prvků.  Za  druhé, 

historický  šerm  zahrnuje  i  určitou  omezenou  rekonstrukci  dobového  táborového,  nikoliv 

každodenního,  života.  Tedy  například  stany,  kuchyň  a  podobně.  Tak  jako  během  skutečných 

válečných tažení, i zde mají nezastupitelnou roli lidé nevěnující se boji. Tedy jak již bylo řečeno 

řemeslníci, řemeslnice, kuchaři a kuchařky a tak dále. V tomto ohledu se tedy přikláním na stranu 

1 Keckaři i řitníři jsou hanlivá označení v podstatě pro tutéž skupinu lidí. Jsou tak označováni účastníci historických 
akcí, jejichž kostým není vnímán jako dostatečně autentický. Často se pojí také s označením jako například 
„allgotika“ odkazující na bojovníky, jejichž brnění sestává z kusů napříč mnoha staletími, jednotlivé kusy k sobě 
příliš nepasují, případně nevychází z historických podkladů.  
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Bouchalové  (2011).  Kromě  těchto  dvou  kategorií  historický  šerm  znamená  i  rekonstrukci 

materiálního světa, tedy oblečení, zbraní, zbrojí ale i nábytku a dalších doplňků. Tato rekonstrukce 

často vychází z dobových nálezů, iluminací a manuskript. Ve všech výše popsaných pojetích jejich 

autoři kladou důraz zejména na autenticitu a historickou věrnost rekonstruovaných prvků.

Obr. 1 – Vztah mezi koncepty reenactmentu, historického šermu a living history v odborné literatuře

Aktérské hledisko

Kromě definic vytvořenými autory, kteří do větší či menší míry byli skutečně zapojeni do 

prostředí historického šermu, je, myslím, více než užitečné nahlédnout i na aktérské hledisko. Co 

tedy historický šerm znamená pro samotné Svatogorce?

Rozličnost významu historického šermu pro samotné aktéry vystihl dobře Falrof:

„No to je tim,  že je to docela komplikovaný, ono tady už se mísí jako hromada lidí, který  

celek jako tu skupinu vnímaj úplně jinak. Jsou lidi, který to vnímaj ryze bojově, ryze řemeslně, ryze  

jako nějaká bushcraft, prostě přežití v přírodě...“

Během řady rozhovorů se opakovalo téma studia historických pramenů, co se týče fyzických 

nálezů, ale i  všeobecněji raně středověkého života. Tedy studium rozdělení tehdejší  společnosti, 

kulturních a náboženských zvyklostí a podobně. Kromě toho samozřejmě vnímají šerm i jako svého 

druhu bojové umění, sport.
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„… přišlo mi, že to je to, co jsem od toho tak čekal zhruba, co by mě na tom zajímalo a  

vlastně jsem zjistil, že... že to neni jenom opravdu jít se mlátit, ale že to opravdu je i o tý kultuře  

historický a že se... že sami vlastně ty lidi zarytý do toho taky, což mně taky se líbí, že jako všichni  

jsou nadšený do toho. Opravdu dělaj, že je něco baví a neni to o tom, že se jdou jenom zmlátit, ale  

že opravdu zkoumaj, jestli takhle ta zbraň byla,  nebo jestli takhle byly ty hadry. Jak fungovala  

zhruba v hierarchii ta sociální skupina, nebo v tý době prostě ta společnost (..) Samozřejmě to je  

taky  sortou  lidí  o  tom,  že  se  jdou prostě  porvat  někam na louku,  což  je  taky  sranda,  nějakej  

adrenalin, sport a všechno dohromady vlastně, ale zároveň to je vlastně i zájem o tu historii a tu  

kulturu tý věci.“

(Mikul, upraveno)

Dalším tématem, které provázelo řadu rozhovorů, byla možnost opustit civilizaci, zanechat 

všechny starosti všedního světa za sebou a s partou přátel jet tábořit, vyzkoušet si své dovednosti a 

schopnosti, odpočinout si a samozřejmě „okusit historii na vlastní kůži“.

„Tak to, že jsme hlavně vypadli do přírody ven, že to... že jsme si tak jako užívali v tom  

táboře, že třeba jsme i třeba pak když se začalo vařit, že jo že to bylo prostě celý jako propojený, že  

to fakt bylo... fakt oživení tý historie.“

(Helga, upraveno)

 „Prostě... prostě vypneš, takový vypnutí.“

(Jirij)

Pro  většinu  členů skupiny je  historický  šerm hlavně volnočasovou  aktivitou,  koníčkem. 

Ačkoliv zvláště  pro dlouholeté  zakládající  členy se historický šerm nestává pouhým koníčkem, 

nýbrž  představuje  pro  ně  plnohodnotný  životní  styl.  Tomu  odpovídá  jejich  pojetí  historického 

šermu, kde na rozdíl od ostatních často zmiňují i prvky, které člověk na první pohled nevidí, či ho 

nenapadnou.  Jde  hlavně  o  všechny  činnosti,  které  jsou  v  podstatě  pro  běžného  návštěvníka 

historického festivalu neviditelné. Jedná se hlavně o hodiny, dny a měsíce práce strávené sháněním 

podkladů, vytvářením kostýmu, šitím, studiem. Spousty tréninků boje a dlouhé hodiny na cestách. 

Kromě toho ale také historický šerm skýtá řadu příležitostí. Například možnost naučit se novým 

věcem, seznámit se s novými lidmi, naučit se pracovat v kolektivu. Velmi dobře to popsal Harald:

„Historickej  šerm není koníček, aspoň pro mě ne.  Je to životní styl.  Já se tomu věnuju aktivně  

prostě od těch třinácti let a člověka, když se tomu věnuje jako já, tak to určitym způsobem profesně  

deformuje. (...) Jo prostě když se řekne historickej šerm, každej si představí, že prostě jsou ty bitvy a  
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tak si nějak asi jako zabojujem, tak že je tam nějakej sport. Je to bojovej sport. (...) Ale naučil jsem 

se šít, naučil jsem se pracovat s různejma materiálama. Naučil jsem se dělat s kůží, naučil jsem se  

dělat s kovem, naučil jsem se dělat s dřevem. (...) Naučí se pracovat v kolektivu. (...) Naučí se žít v  

přírodě, postarat se sám o sebe prostě v tý přírodě.“  (upraveno)

Svým charakterem ovšem pro všechny zúčastněné i přes různá omezení, jako například typy 

látek, ze kterých může být zhotoven kostým, musí historický šerm zůstat zábavou. Dokonce někdy 

pro některé členy i na úkor autenticity, která je jinak velmi silně akcentovaná. Tomuto tématu se 

ovšem věnuji v další části práce.

Z  definic  výše  vidíme,  že  pro  většinu  členů  skupiny  představuje  historický  šerm 

volnočasovou zábavu, koníček nebo dokonce životní styl. Součástí tohoto koníčku je rekonstrukce 

života  různých  společenských  vrstev  raně  středověké  Kyjevské  Rusi  na  základě  dochovaných 

materiálů a různých současných článků různé odbornosti věnujících se tomuto tématu. Důležitým 

faktorem omezení  je  však to,  aby pro ně tato aktivita  zůstávala  stále  hlavně zábavou a nebyla 

zdrojem  dalších  stresujících  podnětů.  Právě  útěk  z  reality,  od  všedního  života,  pracovních 

povinností a dalších úkolů hraje velmi významnou roli a poskytuje členům skupiny tolik potřebné 

vydechnutí a odpočinek. Kromě rekonstrukce táborového života se také většina jejich členů zabývá 

i  bojem,  který  opět  jeho  účastníkům často  pomáhá  v  určité  ventilaci  frustrace,  samozřejmě  v 

určitých mezích a umocnění zábavy na dané akci. Motivací k fungování v této skupině, ježdění na 

historické akce může být zájem o historii, potřeba udržovat se v kondici sportem, ale i začlenění do 

kolektivu poměrně úzkého okruhu přátel, s nimiž lze sdílet téměř veškeré slasti i strasti s vědomím, 

že bude-li třeba, rádi mu pomohou.

Pohled členů Svatogorců je tedy o něco širší než výše navržená definice. Zejména záběr 

toho, co lze v rámci historického šermu rekonstruovat, je obsáhlejší a více se blíží pojetí living 

history,  ačkoliv  spolu  nesplývají.  Nelze  ani  vynechat  volnočasový  charakter.  Dalším výrazným 

prvkem je pobyt v přírodě, uvolnění, únik z civilizace. Často se můžeme setkat s tím, že někteří 

autoři i aktéři přirovnávají šerm k různým formám trampingu. Křížek (2010) dokonce hovoří o tom, 

že historický šerm je pro některé lidi „nejpokleslejší formou trampingu.“  Obdobně se vyjádřil i 

Mikul,  když v nadsázce  a  bez  oněch negativních  hodnocení  označil  historický šerm za  takové 

„zálesáctví moderní doby“.

Aktérské  pojetí  reenactmentu  je  zcela  odlišné  od  výše  zmíněných  definic.  Reenactment 

vnímají spíše ve spojení s living history jako kvalitní ztvárnění historie na základě dochovaných 

materiálů  bez  ústupků v  oblastech  pohodlí,  bezpečí  a  hygieně.  Tedy v  tomto pojetí  reenacting 

představuje co nejstriktnější kopírování dobových nálezů a dalších materiálů. Samozřejmě nelze 
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vynechat  interpretativní  charakter  historie.  Různým  interpretacím  se  zpravidla  v  rámci 

reenactmentu nebrání, naopak, ale opět musí vycházet z dalších relevantních poznatků. Nesmí se 

jednat o čiré spekulace. To znamená, že právě například různé historicky nepřesné filmy a podobná 

tvorba  z  aktérského  hlediska  pod reenactment  nespadají.  Řada  konceptů  pracujících  s  pojmem 

reenactmentu pochází od zámořských autorů a dle definice slouží k popisu jiného jevu, než v daném 

prostředí české raně středověké scény. Jak vyplývá z předchozí kapitoly, v jejich pojetí reenactment 

zahrnuje jakékoliv ztvárnění historie. V českém prostředí raně středověkého historického šermu je 

tento pojem zaveden spíše ve významu, který popisuji výše a proto, aby nedošlo k záměně těchto 

dvou konceptů, pokud v této práci píši někde o reenactmentu, chápu jej blíže aktérskému pojetí.

V rámci  této práce,  pokud budu mluvit  o historickém šermu,  tento termín používám ve 

smyslu navržené definice s obohacením o aktérské hledisko probrané v předcházejících odstavcích. 

Kvůli tomu tato definice nemusí a dost možná ani nebude vyhovovat dalším autorům. Jedná se o 

specificky vytvořenou definici, aby tento termín napříč prací pokud možno odpovídal emickému 

chápání pojmu historický šerm.

Obr. 2 – Vztah mezi koncepty koncepty historického šermu, reenactmentu a living history v 
aktérském pojetí. 
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Bourdieho teorie kapitálů
Hlavním cílem práce  je  popsat  utváření  a  vliv  hierarchií  na  jednání  jednotlivců  uvnitř 

konkrétní  skupiny historického šermu.  K tomu využívám mimo jiné  teorii  Bourdieho  kapitálů. 

Avšak, aby bylo možné koncept kapitálů aplikovat, je vhodné uvažovat o historickém šermu jako o 

sociálním poli.  Bourdieu  říká,  že  sociální  pole  představuje  autonomní  svět,  ve  kterém probíhá 

stratifikace  podle  specifických  vlastností  a  tyto  autonomní  světy  se  od  sebe  odlišují  svými 

neredukovatelnými zákony (Bourdieu 1998). Podle Bourdieho (Bourdieu in Jensen a Qvotrup 2006) 

existují tři kritéria pro rozhodnutí, zda je vhodné mluvit o poli:

1) Musí  být  možné  ukázat  různé  činitele  umístěné  v  relativně  stabilních  vztazích  (moci) 

navzájem.

2) Pole musí mít určitou míru autonomie.

3) Musí být možné ukázat existenci, či efekt existence formy kapitálu, který je specifický pro 

dané pole.

Prostředí historického šermu má bezpochyby svá specifická pravidla, podle kterých v něm 

jednotliví  aktéři  jednají.  Řada  těchto  pravidel  buď  ve  většinové  společnosti  není,  nebo 

nepředstavuje nic, co by mělo jakýkoliv stratifikační efekt. Proto lze dle mého názoru uvažovat o 

sociálním poli historického šermu. 

V rámci sociálního pole zaujímají různí lidé různé pozice. Pozice jedince v sociálním poli se 

určuje  dle  Bourdieho kumulací  různých typů  kapitálů,  respektive  dle  celkového  objemu těchto 

kapitálů. V Bourdieho pojetí představuje kapitál cokoliv, co má v daném sociálním poli stratifikující 

efekt, tedy nerovnoměrnou distribuci moci (Růžička a Vašát 2011). Bourdieu (1986) sám kapitál 

definuje  jako  výsledek  nashromážděné  práce  ve  své  materializované  formě.   Můžeme ho  tedy 

chápat  jako  do  určité  míry  beztvarý  koncept,  který  nabývá  podob  vždy  až  v  závislosti  na 

konkrétním sociálním a historickém kontextu. Klíčovým rysem nějaké vlastnosti, který z ní teprve 

kapitál vytváří, je možnost převést tento kapitál, jenž představuje, do kapitálu symbolického, skrze 

nějž získává jedinec uznání (Růžička a Vašát 2011). Jako symbolický kapitál tedy můžeme vnímat 

kteroukoliv vlastnost (kapitál jakéhokoliv druhu), pokud ji aktéři, dokáží rozpoznat, uznat a ocenit. 

(Bourdieu 1998). 

Bourdieu rozdělil typy kapitálu na tři základní: kulturní kapitál, sociální kapitál a nakonec 

ekonomický kapitál. Zejména sociální a kulturní kapitál pak obsahují další jednotlivé formy, které 
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se  svojí  povahou  mohou  značně  lišit.  Kromě  těchto  základních  typů  ovšem  může  kapitál 

představovat takřka cokoliv, pokud daná vlastnost vyhovuje definici výše. 

Kulturní  kapitál  existuje  v  třech  formách,  či  stavech:  ztělesněný,  objektifikovaný  a 

institucionalizovaný. Lze jej získat pouze investicí konkrétního jedince a nelze jej přímo předat. 

Typicky se může jednat o svaly, které člověk získá cvičením nebo schopnost zacházet s určitými 

nástroji,  případně  si  i  nevědomky  během  socializace  do  skupiny  osvojit  určité  vyjadřovací 

schopnosti nebo přízvuk. Hodnota ztělesněného kulturního kapitálu je do velké míry dána tím, kolik 

času bylo potřeba k jeho získání.

Objektifikovaný kapitál  představují  zejména například předměty  určité  kulturní  hodnoty. 

Může se jednat o obrazy, různé sběratelské nahrávky a podobně. Lze jej získat v zásadě dvěma 

způsoby:  koupením,  nebo  vyrobením.  Zatímco  koupení  předpokládá  ekonomický  kapitál,  k 

vyrobení jedinec potřebuje ztělesněný kapitál, respektive naučenou schopnost zacházet s určitými 

materiály a nástroji. 

Pod  institucionalizovnaým  kulturním  kapitálem potom můžeme  rozumět  zejména  různé 

tituly, vysokoškolské diplomy a podobně. Tato forma je z jedince na jedince prakticky nepřenosná 

(Bourdieu 1986).

Sociální kapitál sestává ze sítě různě institucionalizovaných vztahů vzájemných známostí a 

rozpoznání. Jinak řečeno členství ve skupině, které každému ze svých členů poskytuje kolektivně 

vlastněný  kapitál.  Jeho  velikost  záleží  na  velikostí  síti  vztahů  a  sociální  pozici,  respektive 

vlastnictví  kapitálů  všech  ostatních  v  dané  síti.  Obdobně  jako  má  člověk  limity  v  získávání 

kulturního kapitálu, má skupina své limity v získávání kapitálu sociálního. Tuto mez určují  její 

členové. Tím, jak skupina své členy obměňuje, či jak přibývají, mění se i tato hranice. Sociální 

kapitál  se  reprodukuje  skrze  neustálou  socializaci  jednotlivých  členů  skupiny,  tedy  neustálým 

udržováním a navazováním nových vztahů. Jeho výměna probíhá na institucionalizovaných akcích 

(Bourdieu 1986). 

Člen  každé  skupiny  do  jisté  míry  skupinu  reprezentuje,  proto  skupina  může  regulovat 

členství tak, aby zamezila lidem, kteří by snižovali její sociální kapitál, ve vstupu. Každá skupina 

má nějakou větší  či  menší formu delegace,  která  vytváří  množství  sociálního kapitálu,  který je 

základem pro existenci skupiny. Tato delegace reprezentuje skupinu a jedná v jejím jménu, brání 

její čest i čest jednotlivých členů. V rámci života jednotlivých skupin a sociálního kapitálu Bourdieu 

(1986)  dále  rozlišuje  institucionalizované  rituály,  které  jsou  dle  něj  často  pojmenovávané  jako 
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přechodové.  Během  nich  se  upevňují  dlouhotrvající  vztahy,  které  mohou  zajistit  materiální  či 

symbolické zisky v budoucnosti. 

Institucionalizovanou formu sociálního kapitálu představují různé šlechtické tituly. Šlechtici 

jsou ti, kteří „jsou známi“, všichni je poznají, ti nejvíce reprezentují svou skupinu. Vysokou mírou 

sociálního kapitálu tedy oplývají hlavně různé celebrity, lidé známí v širokém okruhu lidí a obdobně 

funguje sociální kapitál i u skupin. 

Ekonomický kapitál je v základu všech ostatních typů kapitálu. Většinu z nich lze do něj 

konvertovat,  nebo naopak konvertovat  ekonomický kapitál  do jiných druhů kapitálu.  Jednotlivé 

formy kapitálu lze mezi sebou s většími či menšími obtížemi a zisky, případně ztrátami převádět. V 

tomto případě vždy záleží na sociálním poli, v němž se jedinec pohybuje. 

Fyzický kapitál

Historický  šerm  představuje  na  první  pohled  mimo  jiné  fyzicky  náročný  koníček,  pro 

některé jedince dokonce sport. Aby šermíř mohl být v bitvě úspěšným bojovníkem musí disponovat 

určitým fyzickým kapitálem. 

Fyzický kapitál je druhem kapitálu, který je úzce spojen s tělesnou prací a je na ní vysoce 

závislý.  Zahrnuje  nejen  samotný  trénink,  skrze  který  je  získáván,  ale  i  všechny  rituály  s  ním 

související  (Wacquant  1995).  V  případě  zkoumané  skupiny  ale  nedochází  vlivem  tréninku  k 

drastickým tělesným změnám, neboť tréninky jsou zpravidla pouze jednou týdně. Nejde tedy pouze 

o fyzickou sílu, ale také jde o stovkami opakujících se soubojů podmíněné reflexy, drilem naučené 

techniky boje, zkušenosti získané nesčetnými souboji, rychlost, se kterou je šermíř v bitvě schopný 

reagovat na změnu situace, zaútočit nebo se naopak bránit se útokům, přesně v ten pravý moment, 

tak aby soupeři nedal šanci na útok navázat a naopak sám zasekl do soupeřova odkrytého místa. 

Tréninkem lze získat schopnost odhalit soupeřovi úmysly dříve, než protivník zaútočí (Wacquant 

2004), a tuto schopnost pak bojovník může zúročit v bitvě.

Pokud chce člen skupiny vyloženě nabírat svalovou hmotu, je odkázán převážně sám na 

sebe a vlastní odhodlání cvičit ve svém volném čase, případně upravit jídelníček. Nabytí fyzického 

kapitálu tedy v tomto případě znamená i investici osobního volného času mimo skupinové tréninky. 

Obdobně tedy jako u boxerů, které sledoval Wacquant, určité sebeobětování je k získání většího 

množství tohoto typu kapitálu nutné.

 Právě tento kapitál pak šermíř na bitevním poli dokáže proměnit ve „věčnou“ slávu a obdiv 

svých spolubojovníků,  která  trvá  do  další  bitvy,  než  staré  zážitky  nahradí  nové.  Každá  taková 
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úspěšná  bitva  nebo  turnaj  fyzický  kapitál  transformuje  do  lepšího  postavení  uvnitř  skupinové 

hierarchie.

Součástí  fyzického kapitálu ale  nejsou jen svaly,  rituály a techniky.  Každý bojový sport 

zanechává na těle sportovce známky v podobě různě deformovaných částí těla, či jizev (ibid.). Ve 

sportu, kde na sebe útočí protivníci, sice tupými, ale pořád nebezpečnými železnými zbraněmi o 

jizvy není nouze. Vyprávění o tom, ke které kdo kde přišel, kolik stehů bylo potřeba k uzavření rány 

a podobně, jsou relativně oblíbeným tématem konverzace. Zároveň také jizvy slouží i jako důkaz 

toho, že její nositel byl skutečně v boji.

Subkulturní kapitál
V  rámci  pole  historického  šermu  Bourdieuho  kulturní  kapitál  nabytý  v  dominantní 

společnosti nepředstavuje silný stratifikační prvek. Proto pracuji i s teoriemi subkulturního kapitálu, 

který  lépe  odpovídá  specifičnosti  zkoumaného pole.  Nicméně by bylo  chybné domnívat  se,  že 

subkulturní kapitál je na kulturním zcela nezávislý. V rámci historického šermu může být částečně 

kulturním kapitálem subkulturní generován, avšak v poměrně malém počtu případů a jen omezeně. 

Jako příklad lze uvést získání vysokoškolského vzdělání v historických oborech, případně vyučení 

se v subkulturou ceněných řemeslech jako je kovářství, kožodělectví, či řezbářství. 

S konceptem subkulturního kapitálu přišla Sarah Thornton roku 1996 v knize Club cultures. 

Dle  Thornton  (1996)  subkulturní  kapitál  uděluje  status  jeho  vlastníkovi  v  očích  relevantního 

pozorovatele.  Ovlivňuje  postavení  nositelů  subkultury  v mnoha směrech podobně jako kulturní 

kapitál  jedince  v  dominantní  společnosti.  Subkulturní  kapitál  může  být  objektifikovaný  a 

ztělesněný.  Objektifikovaný  formou  módních  účesů,  hudebních  kolekcí,  oblečení.  Ztělesněný 

podobně jako kulturní kapitál ve formě „dobrého“ chování – znalostí současného slangu, tanečních 

stylů a podobně. Potenciálním ukazatelem sociálních schopností a pozice v rámci sociálního pole je 

oblečení  jedince.  Zároveň  představuje  formu  objektifikovaného  subkulturního  a  ekonomického 

kapitálu. Thornton (ibid.) ale uvádí, že máloco ubere tolik subkulturního kapitálu, jako přehnaná 

snaha být „in“ – právě například absurdně zdobeným oblečením. V rámci subkulturního kapitálu je 

klíčové  být  autentický,  „nezaprodat  se“.  Pokud tedy  jedinec  vydělává  na  subkultuře,  například 

prodejem předmětů  souvisejících  se  subkulturou většinové společnosti,  aniž  by  to  pro  ni  mělo 

nějaký přidaný efekt, jeho kapitál a tím i pozice v subkultuře klesá. 

Subkulturní kapitál není tak snadno převeditelný do ekonomického kapitálu jako kulturní. 

Nicméně značně omezený okruh jedinců může i tento kapitál převést do kapitálu ekonomického. V 
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tradiční  doméně  subkulturních  kapitálů  –  hudebních  klubech  a  subkulturách  –  představují  tyto 

jedince DJ‘s, organizátoři akcí, výrobci oblečení a nahrávací společnosti (Thornton 1997). 

Ačkoliv  subkulturní  kapitál  představuje  určitou  paralelu  Bourdieho  kulturního  kapitálu, 

odlišuje se zejména ve vztahu k dominantní kultuře, ke které se staví obdobně jako řada subkultur 

pohrdavě  (Thornton  1996).  Předměty  a  vlastnosti  oceňované  dominantní  kulturou  často  v 

subkultuře představují  spíše negativní  hodnotu.  Subkultury mívají  svá vlastní  pravidla  a  vlastní 

oceňované hodnoty. 

Jednotlivá sociální pole se ovšem nevymezují pouze proti dominantní kultuře, ale často i 

jedna vůči druhé. Co může být viděno jako dobrý vkus v jedné skupině, může jiná skupina, v rámci 

stejné subkultury, odmítat (Jensen a Qvotrup 2006). 

Jensen a Qvotrup (2006) kritizují přístup Thorntonové, jejíž analýza nezahrnuje vztah mezi 

subkulturní hierarchií a sociální hierarchií v dominantní společnosti. Ve své práci se proto pokusím 

zahrnout i tento vztah. 

Subkulturní kapitál a gender

V rámci  subkulturních  studií  je  často  tematizována maskulinita  subkultur  a  s  obdobnou 

situací  se  lze setkat  i  v  případu historického šermu.  Artefakty,  znalosti  a  další  věci,  které  jsou 

participanty chápány jako subkulturní kapitál, by proto měly být analyzovány vzhledem k sociální 

pozici,  genderu,  etnicitě  a  rase  participantů  (Jensen  a  Qvotrup  2006).  Thornton  (1997) 

poznamenává, že dívky často nesoupeří v bytí „in“ tak jako chlapci – často si udržují svůj vlastní 

vkus s  preferencí pro například popovou hudbu, či  jiné záležitosti  většinové společnosti.  Tímto 

přijímají subkulturní hierarchii a svoje nižší postavení. 

Genderovaná stratifikace subkultur často zrcadlí marginální status feminity v dominantních 

hierarchiích dané subkultury. Nejvíc je toto zkreslení vyjádřeno ve feminizaci odmítané pop kultury, 

proti které se subkultury vymezují (Brill 2007). 

Zda  se  stejné  charakteristiky  subkultur  a  subkulturního  kapitálu  projevují  v  případě 

studované skupiny, je další z otázek, které se v práci budu věnovat i v souvislosti se zájmem žen o 

současné trendy na této scéně.
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Autenticita

Se studiemi subkultur se úzce pojí i otázka toho, co je vnímáno jako autentické. Ačkoliv se 

otázka autenticity  zprvu nenacházela ve středu mého zájmu, jedná se o téma, které se neustále 

opakovalo jak v terénu, tak během rozhovorů. Mezi nejčastější výpovědi, které jsem zachytil, patří 

například výrok Helgy, co se jí vlastně na historickém šermu líbí „… že to fakt bylo... fakt oživení tý  

historie“.  Otázka  autenticity  také  byla  jedním  z  nejčastějších  témat  v  různých  internetových 

diskuzích, ale i diskuze na historických akcích nebo trénincích skupiny se točily ohledně věrné 

rekonstrukce toho či onoho předmětu, či jevu. Autenticita se ukázala také jako jeden z prvků, které 

určují postavení jedince ve skupině. Tváří v tvář těmto faktům jsem se s tímto konceptem musel 

vypořádat.

Autenticitu lze chápat různými úhly pohledu. V rámci této práce primárně vycházím z teorií 

autorů, kteří se zabývali utvářením autenticity při ztvárňování historie různými skupinami aktérů. 

(Záměrně se zde vyhýbám označení reenactmentu) Právě fakt, že autenticita není žádný statický 

termín, ale má blíže spíše k určitému procesu, je neustále vyjednávaná a proměnná, představuje 

důležitou součást těchto konceptů u řady autorů. Z tohoto úhlu pohledu v podstatě autenticita sama 

o sobě neexistuje, předměty se stávají autentickými na základě toho, že je tak označí dostatečně 

velká, nebo významná skupina lidí. V tom, co je autentické, se tedy odráží i různé trendy uvnitř  

scény.  Vaňková  (2008a),  případně  Gapps  (2009)  dále  hovoří  o  konstruování  autenticity  na 

vybraných  částech  historie,  zejména  na  částech,  které  nemohou  působit  problematicky.  Tento 

postup se nejčastěji projevuje rekonstrukcí zejména materiálních objektů. Vytváření předmětů na 

základě dochovaných zdrojů představuje vždy jednodušší variantu,  než rekonstrukce společnosti 

před  tisíci  lety.  Pokud  však  k  této  rekonstrukci  dochází,  opět  se  jedná  pouze  o  částečnou 

rekonstrukci  bez  většiny  násilných prvků,  jakými  jsou  kupříkladu lidské  oběti  a  otroctví,  ale  i 

rozdílné role jednotlivců ve společnosti. To se týká i problematiky ženských rolí na historických 

akcích:

„… ale to nevim, jestli by teda vůbec jako z dnešního úhlu pohledu se jim moc jako líbilo,  

protože jako... Myslim si, že jako když si zajedou na akci, tak jsou celou dobu v přírodě v dobovym  

táboře a občas zastávaj nějakou práci. Kdyby se to vzalo opravdu z ryze dobovýho hlediska, tak by  

opravdu v tom táboře musely děsně moc makat, což jako asi po nich ani nechci chtít, protože by se  

mi to taky samotnýmu nechtělo dělat, kdybych tu rekonstrukci vzal fakt jako na sto procent, ale  

samozřejmě by  v  tom...  Mělo  by  jich  jezdit  víc  na  ty  akce.  Jako je  těch  chlapů,  kdyby  chtěly  

rekonstruovat tu společnost. Měly by tam prostě zastávat ty domácí práce a ty ženský řemesla.“
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(Farlof)

Gapps  (2009)  poznamenává,  že  i  když  se  reenactoři  snaží  dosáhnout  „svatého  grálu“ 

autenticity,  chápou,  že  je  to  nemožné.  Obecně popisují  své kostýmy a oblečení  do nejmenších 

detailů a snaží se je propojit s historií, tak aby jejich zkušenost byla co nejlepší. Hadarová (2016) ve 

své práci věnované reenactmentu druhé světové války došla k obdobným závěrům, když svou práci 

zaměřila  především  na  materiální  stránku  rekonstrukce.  Vojenská  uniforma  (nejen)  dle  ní 

představuje nejviditelnější prvek během představení a zároveň se jedná o nejdiskutovanější téma 

mezi  reenactory.  Právě  různé  objekty  mohou  ukotvit  pocit  autenticity,  jak  v  účastnících,  tak 

divácích. Autenticita dle Halla (2016) existuje ve dvou základních podobách: materiální, objektově 

orientovaná a kontextuální, interakční. Někteří účastníci ji tedy hledají v přesných rekonstrukcích 

různých předmětů, zatímco pro jiné vzniká až interakcí s ostatními zúčastněnými.

Autenticita  dále  může  zahrnovat  řadu  vlastností:  věrohodnost,  originálnost,  upřímnost, 

přirozenost, reálnost nebo čistotu.  Jedná se více o sociální konstrukt, než objektivní, od hodnot 

osvobozené hodnocení. Vždy je nějakým způsobem předváděná, vyráběná, či jinak představovaná. 

Její předvádění musí být vždy blízké očekáváním (Grazian 2010).  V kontextu historického šermu 

musí splňovat šermíř očekávání třech skupin lidí: diváků, účinkujících a samotných organizátorů. 

Poslední zmíněná skupina však často splývá s účinkujícími, ačkoliv právě oni mají právo nepustit, 

či vyhodit někoho z akce, pokud by porušoval její pravidla. Autenticita očekávaná účinkujícími a 

diváky se může značně lišit.  Lišit  se tato očekávání  mohou i  v rámci  skupiny.  Zatímco někdo 

upřednostňuje pokud možno prostředí bez rušivých moderních předmětů, pro jiného jsou důležití 

lidé a interakce s nimi. Proto jednotlivé akce hodnotí různí členové různě. Zároveň o kvalitě akce 

nemusí rozhodovat pouze autenticita, ale i další faktory, které jsou opět do velké míry subjektivní. 

Může to být například kvalita boje nebo množství účinkujících. Kromě toho jak interakční,  tak 

materiální autenticita existují zároveň vedle sebe a doplňují se. Jedna bez druhé v podstatě nemůže 

být.  Ovšem obdobně jako je obou těchto složek potřeba k vytvoření autentického dojmu, může 

jedna nebo druhá představovat zároveň i nebezpečí pro tento dojem.

„A do tý doby než tam začli najíždět ty lidi (další účastníci pozn. autora) to bylo supr. Lidi...  

no jasně jsme šli na lávku, dali jsme si tam to cigáro jo, todle. Taky ten si nalil prostě z pet lahve,  

ale dalo se to do kalítka2 jo. Zase jako ocaď pocaď, jako nevyžaduju ten LH fašismus3, jo nej...  

nejde to stejně, ale když prostě dodržuješ nějaký určitý základy, tak si myslim, že je to pro všechny  

více přijatelný. Ano vadí mi, že prostě někdo otevře auto a teď lezou ty Ikea tašky a podobně.“

2 Kalítko je hliněná nádoba, určená k pití, viz příloha 1
3 LH je zkratkou spojení Living history. Jako LH fašisté bývají hanlivě označováni aktéři, kteří si zakládají na 

historických reáliích a odmítají přístupy tvorby kostýmu, které nerespektuji archeologické a historické poznatky.
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(Tosti)

Kromě toho Grazian (2010) tvrdí,  inspirován Goffmanovou teorií  divadla,  že autenticita 

vzniká mimo jiné i na základě představení, tedy vystoupení, která vytvářejí strategie managementu 

dojmu a emoční kontroly.  Toto pojetí  se prolíná s  Hallovou interakční autenticitou (2016),  kdy 

právě předváděním, tedy interakcí šermířů mezi sebou, případně interakcí šermířů a diváků vzniká 

dojem autenticity. Typickým výjevem na scéně raného středověku mohou být vzájemné provokace 

těsně před střetem dvou armád, kdy jednotlivci i celé skupiny vykřikují jména různých božstev, 

nejčastěji  „Ódin!“  nebo „Perun!“,  případně jména svých skupin.  Tyto  interakce pak v divácích 

vyvolávají dojmy opravdového zápasu na život a na smrt.

Autenticita je produkována skrze diskurz, který zhodnocuje určité kvality a přiřazuje je k určitým 

kulturním předmětům a symbolům jako způsoby vytváření distinkce, ať už statusové, prestiže, nebo 

hodnoty (Grazian 2010). Tento diskurz může být dvojího typu: expertní a aktérský.

Během mého pobytu v terénu se řada členů skupiny odvolávala na různé historické nálezy, 

pokud se jich někdo zeptal na části jejich kostýmu. Pokud ne přímo na nálezy, tak na různé články 

interpretující tyto nálezy. Většina se tedy nějakým způsobem odkazovala na expertní diskurz, jak o 

něm hovoří Vaňková (2008b), případně Woitsch (2008). Expertní diskurz se od aktérského může 

odlišovat a často se oba také odlišují. Hall (2016) je toho názoru, že nelze posuzovat reenactory 

vzhledem k minulosti, kterou rekonstruují, ale autenticita naopak musí být pozorována a chápána v 

současném kontextu, jak a kdy je vytvářena. Autenticita je vyjednávána mezi reenactory na základě 

společně sdílených předpokladů. 

Autenticita tedy vzniká jednak vymezením vůči druhým („My máme kostýmy správně, oni 

ne.“, „To, že máme kostýmy špatně nevadí, oni je mají horší.“) a neméně důležité je i přiblížení se 

při  rekonstrukci  předmětů,  či  nejrůznějších  rituálů  takové  reprezentaci  historie,  která  odpovídá 

sdílenému aktérskému diskurzu toho, co je autentické a co nikoliv. 

Sdílený aktérský diskurz vytváří skupina, v tomto případě Svatogorci, na základě aktérských 

diskurzů jednotlivých členů. Samozřejmě skupina neexistuje ve vzduchoprázdnu a tak do svého 

společného diskurzu inkorporuje i  diskurzy ostatních členů raně středověké scény, zejména pak 

jednotlivců, kteří disponují rozsáhlými expertními znalostmi k dané problematice. Většina členů 

skupiny  si  svůj  individuální  diskurz  vytváří  na  základě  expertních  znalostí  nabytých  studiem 

odborné literatury. Tím se postupně sbližuje expertní diskurz a diskurz sdílený ve skupině až do té  

míry, dokud to pro skupinu bude únosné, respektive dokud její členy bude tato volnočasová aktivita 

s čím dál přísnějšími pravidly bavit.
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Jak vyplývá z tohoto vztahu, každý jednotlivec má svůj vlastní diskurz, dle něhož jedná, 

vytváří svůj kostým, posuzuje ostatní. Zároveň je tento diskurz v detailech více či méně odlišný od 

skupinového, kterému se však musí v obecnějších obrysech podřídit, chce-li daný člen být skupinou 

hodnocen kladně. 

Expertní a aktérský diskurz v prostředí historického šermu nelze zcela odlišit, neboť řada 

historiků,  či  archeologů jsou zároveň aktivními členy jednotlivých skupin.  Skrze různé diskuze 

ohledně například interpretací pozůstatků hmotné kultury s aktéry tak teoreticky může docházet i k 

ovlivnění expertního diskurzu aktérským. I když tato situace je jednoznačně unikátnější, než směr 

opačný. 

Pro  výzkumníka,  který  se  pohybuje  v  prostředí,  kde  dochází  k  rekonstrukci  určitých 

reprezentací historie,  může být znalost  expertního diskurzu daného tématu více než užitečná ze 

dvou důvodů. Za prvé, v prostředí, kde jsou expertní znalosti vysoce ceněny, představuje tato forma 

vědění  způsob,  jak  se  lépe  začlenit  do  skupiny.  Williams  (2003)  nekompromisně  tvrdí,  že 

výzkumník  buď  musí  být  zcela  uvnitř,  nebo  zcela  vně.  Pokud  se  tedy  chceme  stát  součástí 

studované skupiny, expertní diskurz může být cestou. Druhým důvodem, proč může být užitečné 

seznámit se s tímto diskurzem, je schopnost výzkumníka rozpoznat odlišnosti mezi aktérským a 

expertním diskurzem. Nejde zde o hodnocení toho, který z nich je pravdivější, ale o to rozpoznat 

například  součásti  expertního  diskurzu,  které  nejsou  do  aktérského  zahrnuty,  tedy  to  co  je  ze 

sdíleného  diskurzu  záměrně  vynecháno.  Poté  se  výzkumník  může  zaměřit  na  to,  proč  nejsou 

součástí aktérského diskurzu a případně díky tomu objevit další skryté mechanismy, či motivace 

jednání.

Samozřejmě hluboké znalosti expertního diskurzu mohou výzkumníka připravit například o 

určitou vnímavost vůči některým detailům v terénu, které se mu najednou budou zdát samozřejmé a 

důvěrně známé. Pokud výzkumník bude opatrný a toto nebezpečí si při pohybu v terénu, ale i mimo 

něj, při analýze dat uvědomí, věřím, že nabyté odborné vědomosti mohou být velmi užitečné. 

S tímto na vědomí jsem se zhruba po prvním roce pohybu v terénu pustil do hlubšího studia 

odborné historické literatury nejprve na téma raně Středověká Skandinávie a poté raně středověká 

Kyjevská Rus. Tyto znalosti se nakonec ukázaly jako užitečné při většině konverzací uvnitř skupiny. 

Přímo v tomto textu však s odbornými znalostmi nepracuji, abych se vyhnul srovnávání obou dvou 

diskurzů, které není pro popis mechanismů uvnitř skupiny potřebné.

25



Historický šerm jako scéna

Ačkoliv šerm netematizuji jako subkulturu, v terénu jsem se několikrát setkal s termínem, 

jež je se subkulturními studiemi nerozlučně spjatý. Tím termínem je scéna. Je zajímavé, že termín 

využívaný aktéry celkem dobře odpovídá tomu,  jak scénu definuje  odborná  literatura.  Koncept 

scény se dodnes používá především v různých studiích zaměřených na hudbu, její tvorbu, fanoušky 

a celý ekosystém hudební produkce. Dle mého názoru jej lze ale snadno a s úspěchem použít i pro 

jiné skupiny lidí sdružených kolem společných zájmů.

V odborné literatuře se termín scéna ustavuje začátkem devadesátých let  v souvislosti  s 

hudbou  a  studiemi  Mládeže  (Bennet  2004).  V  Bennetově  pojetí  částečně  vychází  z  konceptu 

Bourdieuho pole (ibid.). Scénu dle mého názoru lze chápat jako svého způsobu samostatné pole a z 

tohoto důvodu uvnitř scény fungují i různé typy kapitálů.

Uvnitř scény jednotliví aktéři – účastníci, různí prodejci a pořadatelé vzájemně spolupracují, 

aby utvořili  příjemné, pokud možno autentické,  prostředí,  které si společně užijí.  Jedna skupina 

aktérů se pro celkový úspěch neobejde bez druhé a vzniká tak vzájemná závislost (Bennet 2004). 

 Na rozdíl od subkultury scéna počítá s proměnnou identitou jejích členů (Thornton a Gelder 

1996,  Hesmondhalgh  2005)  a  tedy  nepředpokládá  nutně  trvalé  či  dlouhodobé  závazky  k  dané 

skupině lidí.  Koncept scény také nepředpokládá nutně deviaci od dominantní kultury,  se kterou 

může sdílet některé standardy (Bennet 2004). 

Někteří  autoři  používají  termín  scény  k  náhražce  subkultury  (Hesmondhalgh  2005). 

Domnívám  se,  že  nahrazovat  subkultury  fluidním  pojmem  scény  není  v  některých  případech 

vhodné a termín subkultury má v sociálních studiích stále své místo. V rámci této práce používám 

termín scény zcela odděleně od konceptu subkultur. 

Pro můj výzkum se ukázalo jako velmi užitečné uvažovat o historickém šermu právě jako o 

scéně  ve  smyslu  výše.  Tento  koncept  mi  umožňuje  pojmout  prostředí  historického  šermu jako 

vzájemně kooperující společenství lidí se společným koníčkem s cílem vytvořit na historické akci 

příjemné prostředí, které si společně užijí. Zároveň tento termín odkazuje k určité rovnoprávnosti 

mezi  jednotlivými  skupinami  aktérů  (Hodkinson  a  Diecke  2007),  které  jsou  do  velké  míry  se 

vzájemně protínající (organizátor většinou bývá zároveň účinkující a podobně). Zároveň je v tomto 

termínu  obsažena  i  fluidita  identit  jednotlivých  aktérů  a  jejich  proměnlivé  závazky  vůči  scéně 

(Irwin 1997). Navíc pro účastníky scény je velice důležitá autenticita místa a jednotlivé místa často 
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porovnávají  i  na  základě  autenticity  (Bennet  2004),  obdobně  jako  členové  skupiny  hodnotí 

jednotlivé historické akce a festivaly i podle toho, jaké míry autenticity se podařilo dosáhnout. 
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Dělání genderu
Jak jsem předeslal  v úvodu, v rámci  utváření  a  fungování  hierarchií  hraje  určitou roli  i 

gender, respektive dělání genderu. 

Koncept genderu v sociálních vědách zakotvil již v sedmdesátých letech dvacátého století. 

Díky  němu  došlo  k  rozlišení  mezi  biologickým  pohlavím  a  genderem,  případně  dalšími 

kategoriemi. Gender na rozdíl od biologického pohlaví počítá se společenskou konstrukcí, zatímco 

pohlaví s přirozenou daností.  Za tu  dobu byl gender mnohokrát rekonceptualizován. Jedním ze 

současných způsobů, jak lze o genderu uvažovat je v rámci konceptu „dělání genderu“. Ačkoliv 

termín „dělání genderu“ se poprvé objevil v práci Garfinkela již v roce 1967, s jeho propracovanou 

konceptualizací přišli až na konci osmdesátých let West a Zimmerman (Nentwich a Kelan 2014) . 

Ve své teorii se West a Zimmerman (2008) vymezují proti konceptu genderu jakožto hraní 

„genderových“ rolí v Goffmanově smyslu. Není podle nich souborem vlastností,  proměnných či 

rolí, ale výsledkem svého druhu sociálního konání. 

Dělání  genderu  v  pojetí  těchto  autorů  znamená  jeho  vytváření  jednáním  v  interakci  s 

ostatními. V jejich pojetí tak každý jedinec gender vytváří, gender je „dělán“, neexistuje apriori a je 

tedy  výsledkem  konkrétního  jednání  jedinců  ve  skupině.  Vymezují  se  proti  jednoznačně 

definovaným kategoriím muže a ženy. To ovšem neznamená, že by tyto kategorie neměly žádný 

význam. Určitým způsobem ovlivňují  naše vnímání  toho,  co je  pro daný gender  „vhodné“.  To 

znamená, že ačkoliv se nemusíme podrobovat jejich vlivu, naším jednáním se vždy vystavujeme 

riziku  hodnocení  ve  vztahu k  našemu genderu  –  genderovému posuzování.  S  vědomím tohoto 

posuzování také jednotlivci často jednají (West a Zimmerman 2008). Ostatní členové společnosti 

soudí chování jiného člena dle očekávání, jež jsou s danou rolí a genderem spjaty a vkládají je na ně 

již v brzkých momentech po narození, či dokonce ještě před narozením v případě, že znají pohlaví 

dítěte,  tím,  že  mu přidělí  označení  dle  biologického  pohlaví.  Tímto  způsobem poté  biologické 

pohlaví může ovlivňovat dělání genderu. 

 Nentwich  a  Kelan  (2014)  se  částečně  vymezují  proti  tvrzení,  které  postulovali  West  a 

Zimmerman, a sice, že gender je vždy relevantní nezávisle na situaci a kontextu, avšak přijímají 

tezi, že dělání genderu se nelze vyhnout, neboť je vnitřní součástí identity každého jedince a stejně 

tak i  sociálních struktur,  ve kterých se pohybujeme. Přicházejí se základní topologií,  kterou lze 

využít v empirickém výzkumu zaměřujícím se na „dělání genderu“, a která nám může pomoci lépe 
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odhalit,  co  vlastně  dělání  genderu  v  daném  kontextu  obnáší  a  znamená.  Jsou  to  následující 

kategorie:

1) Dělání struktur

2) Dělání hierarchií

3) Dělání identity

4) Dělání genderu jako flexibilního a kontextově specifického

Žádnou  z  těchto  kategorií  nelze  zkoumat  zvlášť.  Do  velké  míry  jsou  propojené  a  při 

výzkumu musíme brát ohled na všechny. 

Genderované struktury jsou obsaženy mimo jiné v různých pracích, které jedinec vykonává. 

Aby  ji  mohl  jedinec  provádět  kvalitně,  respektive  aby  dostál  očekávání  ostatních,  často  musí 

přijmout či předvádět určitou genderovou identitu. Zatímco některé práce vnímá společnost více 

maskulinní,  jiné  naopak  chápe  jako  femininní.  Pokud  je  práce  spojována  tradičně  s  jedním 

genderem  a  zároveň  je  vnímána  jako  nadřazená,  významnější,  či  důležitější,  pak  tento  status 

přichází  i  na s  ní  spojovaný gender.  Tím se vytváří  genderová hierarchie,  kdy jeden gender  je 

vnímán jako významnější, než jiný. „Dělání maskulinity“ či „dělání femininity“ tak vytváří zcela 

odlišné výsledky v postavení jedinců. Řada autorů souhlasí s tím, že existuje spojení mezi „děláním 

genderu  v  práci“  a  „děláním  genderové  identity.“  Tedy  že  genderová  identita  je  vytvářena 

prováděním prací  spojených s  určitým genderem.  Ovšem definice  toho,  co  je  maskulinní  a  co 

femininní, se může měnit v závislosti na situaci a specifickém kontextu (Nentwich a Kelan 2014). 

To znamená, že „dělání genderu“ zahrnuje v různých situacích často i diametrálně odlišné jednání. 
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Metodologie

Výzkumné otázky
Hlavní otázky, kterými jsem se v rámci výzkumu zabýval, lze definovat následovně: 

1) Čím jsou hierarchie utvářené

2) Co všechno hierarchie ve skupině obnášejí

3) Jakým způsobem ovlivňuje hierarchie jednání jednotlivců

4) Jakým způsobem člen může nabývat či ztrácet postavení uvnitř skupiny

5) Jakým způsobem ovlivňuje postavení jednotlivce gender

Původně jsem k těmto otázkám zvažoval přidání ještě jedné, a sice rozdíl mezi historickou 

reprezentaci  rekonstruovanou  skupinou  a  expertním  diskurzem,  od  tohoto  úmyslu  jsem  však 

nakonec upustil.

Popis terénu
Studovaná  skupina  se  zabývá,  jak  již  zaznělo,  ztvárněním  historie  v  období  raného 

středověku,  konkrétně  druhé  poloviny  desátého  století  na  Kyjevské  Rusi.  Počet  členů  je 

proměnlivý. Nováčci přichází do skupiny s různou intenzitou a ne všichni se skutečně stanou členy 

skupiny  (viz  empirická  část).  Na  nejvyšších  pozicích  skupinové  hierarchie  působí  dlouholetí 

členové, kteří ve skupině figurují buď od samého počátku a nebo jsou v ní již řadu let. Na těchto 

pozicích je  fluktuace členů téměř nulová.  V době začátku výzkumu měla skupina zhruba deset 

bojových členů a pravidelně se jako nebojový doprovod svých mužů historických akcí účastnily 

zhruba čtyři  ženy. Již  v průběhu výzkumu však někteří  nováčci  skupinu opustili  a zároveň jiní 

přibyli. Ke konci výzkumu skupina zažila nebývalý příval zájemců o členství, kdy včetně těchto 

čekatelů se její řady rozrostly až zhruba na dvacet dva lidí. Stala se tak jednou z největších raně 

středověkých skupin v České republice. 

Věkové rozmezí členů, případně čekatelů/čekatelek na členství se pohybuje velmi zhruba od 

osmnácti let (plnoletost je podmínkou pro účast v boji na většině historických akcí) do třiceti osmi 

let. Většina aktérů se v době výzkumu pohybovala od dvaceti do sedmadvaceti let. Zhruba sedm 

aktérů  z  dvaceti  dvou mělo  dokončené vysokoškolské  vzdělání,  nebo vysokou školu  studovali. 

Převážná část  skupiny měla  středoškolské vzdělání  zakončené maturitou,  případně  výuční  list. 
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Drtivou většinu členů i čekatelů na členství tvoří muži. Členek, čekatelek na členství, případně žen 

účastnících se pravidelně akcí jakožto nebojový doprovod svých mužů nebylo nikdy více jak pět.  

Výzkumné metody
Hlavní  metody,  které  jsem  během  tohoto  výzkumu  využil,  jsou  metody  zúčastněného 

pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. 

Pobyt v terénu s aktéry, přítomnost výzkumníka v různých situací jejích životů, jak v rámci 

skupiny, tak osobních umožňuje výzkumníkovi vcítit se do jejich kůže, zažít to, co běžně zažívají 

aktéři. Toto pozorování ale má být vedeno výzkumnými otázkami a teoriemi, které určují naše další 

metody (Madden 2010). Za dobu pobytu v terénu jsem zažíval jak pocity štěstí, tak pocity naštvání, 

někdy  zoufalosti.  Na  mnoha  trénincích  jsem si  spolu  s  ostatními  členy  skupiny  sahal  na  dno 

fyzických  sil.  V bitevní  vřavě  jsme  společně  vítězili  i  prohrávali,  bojovali  jeden  za  druhého. 

Společně jsme slavili, ale řešili i osobní krize, popíjeli v hospodách i hráli deskové hry u aktérů 

doma. Díky tomu, že jsem se stal součástí skupiny, mohl jsem pozorovat, jakým způsobem se utváří 

velmi specifické vztahy mezi jednotlivými členy, díky kterým skupina drží pohromadě. Na druhou 

stranu ale tento přístup přinesl i určité obtíže. 

Největší výzvou v tomto ohledu představovalo najít vhodný poměr mezi emickým a etickým 

pohledem. Snažil jsem se proto držet teorií tam, kde to bylo možné a ty, které se ukázaly jako 

nevyhovující pro prostředí raně středověké skupiny, jsem se snažil upravit aktérským pohledem tak, 

aby  více  odpovídaly  studovanému  terénu.  Zároveň  například  k  tématu  historického  šermu  ve 

společenských vědách existují takřka výhradně a pouze bakalářské, diplomové a jiné absolventské 

práce. Proto jsem v definici historického šermu dal větší prostor aktérskému vnímání. 

Pobyt v terénu jsem se snažil zaznamenávat v terénních poznámkách a ty následně sepisovat 

do  souvislého terénního deníku.  Vzhledem k omezením,  která  sebou pobyt  v  terénu nese,  kde 

nemáte k dispozici moderní technologie a zároveň je účast na každé akci poměrně náročná, co se 

týče participace, nebylo v mých silách vytvářet obsáhlé terénní poznámky. Prostředí historického 

šermu  je  neustále  vyrušující.  Pohledu  ostatních  neujdete  na  dlouho  ani  ve  vlastním  stanu.  V 

takovém prostředí mohou být mnemotechnické pomůcky k pozdějšímu vyvolání vzpomínek velmi 

užitečné (Clifford 1990). Proto jsem se snažil během akcí sepisovat pouze heslovité poznámky a 

ihned po návratu domů z nich vytvořit souvislý terénní deník. Madden (2010) takový postup vidí 

jako možný, ale náročný ve fázi sepisování, kdy výzkumník musí být velmi pečlivý. Po každém 

návratu z terénu, ať už historického festivalu, tréninku, či  jiného setkání jsem tak trávil  mnoho 

hodin sepisováním a snažil jsem se nevynechat nic z toho, co se událo. 
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Z terénního deníku jsem poté čerpal, jak při sepisování práce, tak při vytváření otázek k 

polostrukturovaným  rozhovorům.  Ty  dle  mého  názoru  umožňují  dostatečnou  flexibilitu  během 

rozhovorů a zároveň nabízí od všech aktérů vzájemně dobře srovnatelné výpovědi. Díky velikosti 

skupiny  jsem  mohl  učinit  rozhovor  se  všemi  členy,  případně  doprovodem  členů  i  čekateli  na 

členství,  kteří  ve  skupině  figurovali  během  výzkumu.  Dohromady  jsem  tak  provedl  celkem 

sedmnáct rozhovorů. Rozhovory jsem se snažil vést na klidných místech, které většinou vybíral sám 

aktér. Většina byla provedena v různých restauracích, menší část u aktérů doma, v zaměstnání, nebo 

při historické akci. Všechny rozhovory byly se souhlasem aktérů nahrávány a následně doslovně 

přepsány.  Dle  Soukupa  (2014)  je  třeba  během  provádění  i  analýze  rozhovorů  dbát  na  vliv 

výzkumníka na odpovědi aktéra. Tento vliv samozřejmě nelze vyloučit a tak při analýze rozhovorů 

jsem se snažil brát v potaz i to, jakým způsobem jsem sám kladl otázky, či jak jsem reagoval na 

odpovědi aktérů. 

Kromě rozhovorů a terénního deníku doplňují tuto práci různé fotografie vybavení členů, 

nebo  fotografie  táborového  života,  či  bitvy.  Díky  tomu  se  čtenář  může  lépe  vcítit  do  daného 

prostředí a zároveň může lépe pochopit o čem hovořím, pokud například hovořím o zdobených 

oděvech a podobně. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým lze dle Madden (2010) fotografie využít a 

plní zde roli podpory textu.

Terénní deník i rozhovory jsem při analýze okódoval v programu MaxQDA nejprve kódy 

prvního řádu (ibid.) a ty jsem následně zpřesňoval. Poté, co jsem měl veškeré rozhovory i deník 

okódovaný, snažil jsem se kódy tematicky utřídit tak, aby odpovídaly na výzkumné otázky. 

Etika výzkumu
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal uvnitř poměrně malé skupiny lidí,  tak jsem jako 

první celou skupinu seznámil se svým záměrem výzkum provést, vysvětlil jsem cíle výzkumu, i 

jakým způsobem by měl probíhat. Následně jsem si vyžádal svolení s jeho provedením. Výzkum 

samotný probíhal zhruba tři roky. Za tuto dobu jsem nasbíral dostatek různých dat, abych mohl 

fundovaně čtenářům přednést studovaný problém. 

Citlivým problémem, který jsem musel řešit,  byla anonymizace participantů. V prostředí 

historického šermu a zvláště pak v poměrně konkrétním zaměření na raný středověk se většina lidí 

navzájem zná, a pokud si práci přečtou, pak pravděpodobně budou schopní rozklíčovat, kteří aktéři, 

co řekli. Nicméně pro širší veřejnost by přijít na to, o jakou skupinu a potažmo o které lidi se jedná, 

nemělo  být  tak  jednoduché.  Na  toto  úskalí  jsem  členy  skupiny  upozornil  mimo  jiné  i  před 

samotným rozhovorem. V rámci anonymizace došlo ke změně jména skupiny i jednotlivých lidí. 
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Historický šerm lze mimo jiné vnímat jako předstírání určitého období, sociální skupiny, určitých 

rolí, tedy ve své podstatě jako dosti specifické divadlo. Tato představa „oživlé historie“, toto zdání 

autenticity, vytvářené účinkujícími je křehká věc, kterou může roztříštit i sebemenší nedopatření 

(Goffman 1999). Z tohoto důvodu jsem se snažil vybrat takové přezdívky, které čtenáři nenaruší 

pocit toho, že se ocitl v 10. století na území tehdejší Kyjevské Rusi. Zvolil jsem tedy jména, která se 

v daném období a dané lokalitě pravděpodobně mohla vyskytovat. Věc jako je jméno skupiny není 

lehké zvolit tak, aby se na první pohled nedalo odhadnout, o jakou skupinu se jedná, zároveň však, 

aby toto jméno nepůsobilo rušivě. Právě proto jsem se rozhodl pro název „Svatogorci“, jež vychází 

ze  staroruských  bylin,  čímž  pomáhá  čtenáři  vcítit  se  do  staroruského  prostředí  a  zároveň 

dostatečným způsobem skupinu anonymizuje. 

Samotnou kapitolou v rámci etiky výzkumu jsou rozhovory. Každému rozhovoru předcházel 

ústní souhlas, seznámení s obecným tématem práce, jakou formou bude s rozhovory nakládáno a 

jakým způsobem proběhne anonymizace. Každý rozhovor byl doslovně přepsán a po přepsání jsem 

jej zaslal danému participantovi k obsahové kontrole, případné revizi a odsouhlasení. 

První impuls k výzkumu, přiblížení postavení autora
K historickému šermu jsem se jako mnoho dalších jedinců dostal skrze zálibu ve fantasy 

literatuře, která později přerostla v touhu tyto jiné světy zažívat doopravdy, což vedlo k účasti na 

takzvaných dřevárnách. Jedná se o jednodenní či vícedenní LARPy (Live Action Role Play) a bitvy 

na různá témata například z knih Johna R. R. Tolkiena, případně i jiné fantasy literatury. Na těchto 

akcích se zpravidla využívají zbraně s dřevěným, či dnes stále častěji laminátovým jádrem obalené 

různou formou měkčení. Na tyto akce jsem začal jezdit ve svých patnácti letech. Nelze říct, že bych 

se účastnil mnoha akcí, většinou maximálně tří do roka. V tu dobu jsem příliš o historickém šermu 

nevěděl. 

Zhruba v mých dvaceti třech letech jsem se na jedné takové pražské bitvě seznámil s členem 

dnes studované a zde prezentované skupiny. V té době zakládal sesterskou skupinu Svatogorců. 

Měla  představovat  do  určité  míry  „líheň“  pro  budoucí  potenciální  členy  této  skupiny.  V této 

sesterské skupině si  mě potom zvolil  za  svého zástupce.  Díky tomu jsem například občas vedl 

skupinové tréninky. Jakožto jeho zástupce mě poté představil i skupině Svatogorců, stal se tedy 

mým dveřníkem do této skupiny a zároveň jsem byl i jeho chráněncem. Mé postavení tedy bylo 

zejména ze začátku mírně odlišné od postavení běžného příchozího. Z mého pohledu se mě snažil 

do skupiny více protlačit  a  zároveň chránil  i  mé postavení.  V začátcích mého působení  v  této 

skupině to obnášelo hlavně větší toleranci k bohatosti kostýmu. Nicméně tím, jak jsem se skupinou 
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trénoval častěji, trávil s ní více času a více se podřizoval vnitřním pravidlům skupinu, začali mě její 

členové postupně brát spíše za běžného brance, či čekatele na členství. 

Během výzkumu jsem prošel  běžným procesem přijetí  do skupiny,  kdy jedinec nejdříve 

zastává pozici čekatele na členství, následně jsem byl přijat za člena a v závěru svého výzkumu 

povýšen na družiníka. Se skupinou jsem začal trénovat zhruba před čtyřmi léty. Klasický postup 

skrze skupinovou hierarchii s sebou nese řadu výhod. Umožňuje mi zažít takříkajíc na vlastní kůži 

všechny tlaky, které hierarchie ve skupině způsobuje. Účastnil jsem se většiny táborových prací, 

poslouchal  rozkazy  všech  výše  postavených  a  v  pozici  družiníka  už  naopak  mohl  například 

přidělovat  práci  jedincům postaveným níže.  Zároveň jsem z pozice  člena  mohl  promlouvat  do 

fungování  skupiny,  nicméně  hlavní  rozhodování  se  odehrávalo  v  užším  kruhu,  který  mi  byl 

víceméně  nepřístupný. 

Již  v  začátcích  mého  fungování  u  Svatogorců  bylo  jasně  patrné  určité  hierarchické 

rozvrstvení skupiny. Role jednotlivých „postů“, různá práva i povinnosti. Tuto hierarchii popisuji 

dále  v  práci.  Ve  své  podstatě  tedy  patrně  zde  vznikla  snaha  rozkrýt  fungování  této  skupiny  a 

hierarchie v ní. Stimulem pro tuto práci  byly především vlastní předchozí zkušenosti. Hammersley 

a Atkinson (2006) poznamenávají, že tyto stimuly nemusí být dostatečné k formulaci výzkumného 

problému. Veškeré zkušenosti předcházející vstupu do terénu musí být proto podrobeny analytické 

reflexi.  Věřím,  že  výše  popsaná  stručná  historie  toho,  jak  jsem  se  s  tímto  prostředím  prvně 

seznámil,  jakým způsobem jsem vstoupil  do  skupiny  a  jak  jsem v  ní  fungoval,  o  této  reflexi 

vypovídají. Zároveň tato výše zmíněná specifika reflektuji při další analýze a snažil jsem se na ně 

nezapomenout  ani  při  svém  pobytu  v  etnografickém  terénu,  který  jsem  svou  přítomností  z 

historického tábora vytvořil. 

        Kromě specifického vstupu do skupiny mě během výzkumu nutně musela omezit i mužská 

role ve skupině, kdy některé činnosti typické pro ženy mi byly nedostupné. Při zjišťování toho, jaké 

typické role ženy zastávají, jaké mají postavení ve skupině, a co se děje, když nějaká žena neplní 

představy toho, jak by měla jednat, jsem se tak spoléhal jednak na své vlastní pozorování toho, co 

se v táboře i mimo něj děje a samozřejmě pak na jednotlivá interview. 
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Psaní práce
Stejně jako u řady jiných textů se ani této práci nevyhnuly určité  porodní bolesti,  které 

prodloužily dobu jejího vzniku o více než rok. 

Během pobytu v terénu jsem několikrát  od různých členů skupiny zachytil  otázky typu 

„Budeš v tý diplomce srovnávat i jak to bylo ve skutečnosti?“, případně  „Budeme moct tu práci  

použít,  abychom se  jako  skupina  zlepšili?“  Ze  strany  aktérů  tak  existoval  jasný  zájem,  abych 

zpracoval  téma,  kterým  se  v  České  republice  zabývá  jen  několik  lidí,  tedy  raně  středověkou 

Kyjevskou Rus s důrazem na gender a hierarchie. 

Částečně pod vlivem těchto otázek, částečně z vlastního zájmu jsem se tedy začal zabývat 

literaturou na toto téma a hned z kraje jsem narazil na problém. Naprostá většina literatury k tomuto 

tématu je v ruštině, menší část v angličtině a jen několik málo prací v češtině (Například Téra 2014,  

2015; Janin 2007). Začal jsem se proto učit azbuku a ruštinu, abych s pomocí různých překladačů 

dokázal z daných děl získat potřebné informace. Zvláště tato část se pak ukázala jako velmi časově 

náročná. 

V  této  fázi  výzkumu  jsem  byl  pevně  přesvědčen  o  tom,  že  takovéto  srovnání  a 

multidisciplinární přesah by mohl poskytnout velmi zajímavý pohled na danou problematiku. Své 

poznatky jsem sepsal a zapracoval do první verze této práce. Až delší časový odstup, diskuze s 

vedoucím  mé  práce  a  příspěvky  v  knize  Etnografie:  Improvizace  v  teorii  a  terénní  praxi 

(Dvořáková, Stöckelová, Abu Ghosh 2013) mě přiměli k reflexi tohoto postupu. 

Jak vyplývá z příkladů otázek, se kterými jsem se potýkal, minimálně ze strany několika 

členů existovalo určité očekávání, jak skupině svým výzkumem mohu pomoci. Kapitoly věnované 

expertnímu diskurzu a srovnávání diskurzu aktérského a expertního pak měly být určitou odměnou 

skupině  za  příkoří  způsobené  výzkumem.  Nicméně  pro  výzkum hierarchických  mechanismů  a 

dělání genderu v rámci skupiny samotné není srovnání těchto dvou diskurzů podstatné a práci tak 

tyto části posouvaly směrem od jejího původního zaměření. I proto jsem se nakonec rozhodl toto 

srovnání opustit a ve finální verzi práce se již nevyskytuje. Abych však dostál očekáváním skupiny, 

rozhodl jsem se poskytnout skupině shrnutí expertního diskurzu i srovnání skupinové hierarchie s 

hierarchiemi ve staroruské společnosti k dispozici separátně. 

Nerad bych, aby můj odklon od analýzy expertního diskurzu vyzněl tak, že expertní diskurz 

nepovažuji  pro podobný výzkum důležitý.  I mně jeho znalost pomohla, neboť se stala částečně 

zdrojem mého kapitálu. V prostředí, kde se aktérský diskurz odvíjí tak velkou měrou od diskurzu 
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expertního,  je  podle  mého  názoru  jeho  znalost  pro  výzkumníka  velice  užitečná.  Reprezentace 

historie, kterou si aktéři na základě svých poznatků utváří a která se může stát součástí sdíleného 

skupinového diskurzu, se odvíjí hlavně od odborných poznatků. Se znalostí odborných interpretací 

se výzkumník může lépe soustředit na to, co je ze sdíleného aktérského diskurzu vypouštěno a proč, 

což může vést k objevu dalších neviditelných procesů uvnitř dané skupiny. 

Dalším s tématem, které jsem často řešil a zmiňuji se o něm i v předchozí kapitole, byla 

autocenzura. Nějaká forma autocenzury je etnografickému psaní takřka vlastní, avšak píše se o ní 

relativně málo (Klepal in Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. 2013). V mém případě 

jsem se vědomě rozhodl explicitně v práci nezmiňovat konflikty uvnitř skupiny mezi jednotlivými 

členy, ani mezi celými skupinami, či jinými frakcemi uvnitř scény. Ne z toho důvodu, že by byly 

bezvýznamné,  avšak na tak  malé scéně,  jakou je  raně středověký šerm, by zveřejnění  hádek a 

podobných neshod mohly aktérům uškodit. Zároveň hierarchie, či dělání genderu samozřejmě určité 

napětí s tím související tření vyvolávají, ale pro pochopení fungování těchto mechanismů nejsou 

jednotlivé detaily podstatné. 
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Oficiální skupinová hierarchie
Skupina se po většinu své existence hierarchicky dělí, kdy jednotlivci zastávají různé posty, 

které mají pokud možno korespondovat s možnými příčkami na sociálním žebříčku Kyjevské Rusi 

desátého století především po bojové stránce. Samozřejmě se k jednotlivým postům vážou různá 

práva i povinnosti. 

V současnosti se Svatogorci rozhodli, že členové skupiny se mohou stát i různí řemeslníci a 

podobně, tedy různí jednotlivci, kteří z nějakého důvodu nechtějí přímo bojovat. Jejich hierarchie, 

ani pravidla však ještě nejsou v nijak ukotveném stavu, ačkoliv již padlo několik návrhů a zatím má 

takové členy, respektive členky, skupina dvě. Vzhledem k tomu, že obě jsou zároveň manželkami 

členů skupiny, jednoduše nabývají v hierarchickém zařazení stejné postavení jako jejich muži do 

doby, než se vytvoří jasnější pravidla. Zaměřím se proto primárně na role jednotlivých bojových 

postů. Současné názvy jednotlivých funkcí ve skupině jasně odrážejí její prvotní bojový charakter, 

kdy nekorespondují tolik s rozvrstvením staroruské společnosti, jako spíše s možným rozdělením 

armády,  avšak  zájem  řady  Svatogorců  o  možné  pojmenování  hierarchických  postů  historicky 

věrněji, tak aby více odrážela společnost jako celek, ukazuje na probíhající změny ve skupině, kdy 

přijímání nebojových členů je pouze začátek. 

V rámci skupiny existuje celkem sedm možných postů,  včetně nejnižšího stavu burlaka, 

dříve nazývaného branec, – čekatele, který se teprve uchází o členství. V názvosloví jednotlivých 

pozic se ale ani členové zcela neshodnou, především díky častým změnám v jejich pojmenování. 

 „… jsou nějaký ty děti bojarskyje prostě jo úplně nejhorší titul na světě a  co jsem já? Já si  

to vlastně nepamatuju, já řikám, že jsem bohatýr, ale to jako neexistuje.“

(Stavr, upraveno)

„Burlak už nejsem já jsem mám pocit  branec.  Myslim, že branec,  ale  jelikož se měnily  

minulej rok v létě, tak si nejsem jistej, jestli ten branec ještě je první.“ 

(Spiut)

„Moje současný postavení je ten bojarovič, což je druhej nejvyšší jakoby v tý skupině.“

(Harald)

„Tak je tam burlak, pěšák, branec, bohatýr, bojarič a gosudar, jestli se nepletu. Jo družiník  

místo bohatýra je tam družiník.“ (Izjaslav, upraveno)
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Hierarchické řazení jednotlivých postů s aktuálními počty ukazuje následující diagram. Jak 

vyplývá z citací výše, například bojar se postaru nazýval gosudar, bojaroviče mají někteří za děti 

bojarskyje, bohatýr může být družiník, válečník bojovník, družiník bojovník, pěšák burlak a burlak 

se  také  může  jmenovat  branec.  V obrázku  níže  čerpám především z  oficiálních  internetových 

stránek skupiny. Z důvodů anonymizace je však přímo neuvádím.

Obr. 3 – Současné hierarchické rozdělení skupiny

V rámci  celé  skupiny  je  kladen  velký  důraz  na  kostým jednotlivce,  který  spolu  s  jeho 

povinnostmi v táboře i mimo něj do velké míry odráží jeho pozici uvnitř  skupinové hierarchie. 

Kostým  jednotlivce  představuje  mimo  jiné  nejviditelnější  prvek  jeho  statusu  ve  skupině. 

Problematice kostýmů se podrobněji věnuji později. Kostým jednotlivce se v závislosti na postavení 

mění.  Každý  člen  začíná  jednoduchým,  střídmým  kostýmem  nižších  tříd,  a  jak  postupuje  po 

hierarchickém žebříčku, přetváří jej postupně do zdobnějšího, šperky doplněného kostýmu, jež je 

zpravidla přisuzován vyšším společenským třídám. Pokud jednotlivec neplní očekávání ve vztahu 

svého kostýmu a postavení, je většinou skupinou na skupinových poradách pokárán a vyzván k 

nápravě. To může znamenat změnu barev kostýmu a nebo odebrání, nebo naopak přidání různých 

šperků, či  změnu zbraně (meč je všeobecně v rámci scény vnímán jako zbraň bohatších vrstev, 

zatímco  sekyra  či  kopí  jsou  považovány  za  zbraně  tříd  nejnižších).  Pokud  chyby  na  kostýmu 

jednotlivec neopraví, může dojít k jeho degradaci, nebo zejména v případě nejvyšších postů klesá 

jeho symbolický kapitál mezi ostatními členy, aniž by byl většinou degradován. 

Nejnižší postavení, jak vidno z obrázku, zastávají burlaci, případně členové skupiny, kteří z 

nějakých důvodů nemohli plnit své povinnosti člena a tak jim byl přidělen takzvaný stop stav. Stop 

stav je způsob, kterým se skupina snaží udržet člena, jež neporušuje pravidla skupiny, ale například 
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kvůli  časové vytíženosti  dočasně nemůže docházet pravidelně na tréninky a jezdit na historické 

akce. Ve stop stavu může být člen rok, během něj neplatí povinné příspěvky. V momentě, kdy se 

chce zapojit zpět do skupiny, může přijít na trénink, případně se zúčastnit i historických akcí spolu 

se skupinou. Avšak obdobně jako burlak, nemá právo hlasovat během skupinového rozhodování. 

Pravidla pro člena se stop stavem platí podobná, jako pro burlaky, ale vstup zpět do skupiny je o 

něco málo jednodušší. Člen navrátivší se ze stop stavu přichází na pozici pěšáka.

Burlak nebo také branec představuje čekatele na členství. Jedná se o jedince, který se chce 

stát členem a během této „zkušební doby“ by měl prokázat některé schopnosti důležité pro vstup do 

skupiny. Aby se vůbec mohl stát čekatelem, musí absolvovat se skupinou několik po sobě jdoucích 

tréninků. Během období, kdy se uchází o členství, si musí vyrobit základní historický kostým, se 

kterým by mohl jezdit se skupinou na historické akce. Zvláště v začátcích si může od členů skupiny 

půjčit některé kusy jejich staršího vybavení. Burlaci zpravidla v táboře zastávají nejtěžší fyzické 

práce. Typicky se jedná o nošení dříví, případně jeho štípání, pomoc ve skupinové kuchyni, mytí 

ušpiněného nádobí a pomoc ostatním například se stavbou jejich stanů a táborového ležení. Práci 

jim může zadat kdokoliv od pěšáka po bojara,  avšak úkoly v praxi nejčastěji  rozděluje bojar a 

bojarovičové.  Funkce burlaka by měla historicky korespondovat  s  postavením otroka.  Obdobně 

jako otrok nemá burlak ještě  mnoho majetku,  tedy vlastního vybavení,  dále  je  mu přidělována 

zejména manuální práce a nemá právo hlasovat o směřování skupiny. Ačkoliv svůj názor může 

sdělit ostatním, je jen na nich, jak se k němu postaví. Během takzvané dumy, tedy shromáždění 

skupiny, kde se rozhoduje o jejím budoucím směřování, beztak nejčastěji hovoří lidé zastávající 

vyšší postavení, převážně od válečníka výše. Období ucházení se o členství trvá nejméně půl roku, 

většinou spíše rok. Ke konci této doby začíná uchazeč se skupinou fungovat i v samotných bitvách.

V  momentě,  kdy  burlak  splní  převážnou  většinu  potřebných  povinností,  tedy  má 

pravidelnou  docházku  na  minimálně  50  % tréninků,  vytvořil  si  vlastní  základní  kostým,  platí 

měsíční příspěvek, naučil se základy šermu a zapojil se do fungování skupiny, například pracemi v 

táboře nebo výrobou různých věcí pro skupinu (nádobí, nábytek apod.), může být přijat za člena. 

Přijímání probíhá na základě hlasování stávajících členů. Potřebné vlastnosti a schopnosti pěšáků 

hezky vystihl Izjaslav: 

„… ten pěšák, to už je člen,  základní kostým, ještě se asi úplně neorientuje v nějakejch  

historickejch reáliích. Nemá úplnou jako představu o tom, jak konkrétně a přesně šermovat.“

(upraveno)
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Pěšákům  se  obdobně  jako  burlakům svěřuje  většina  fyzické  práce  a  v  tomto  se  jejich 

postavení příliš neliší. Kostýmově odpovídají nižší třídě se zcela obyčejným kostýmem, v podstatě 

bez zdobení a šperků. Pravděpodobně největší rozdíl mezi kostýmem burlaka a pěšáka spočívá v 

tom, že pěšák by si již pro účast na běžné historické akci neměl jednotlivé části kostýmu půjčovat 

od ostatních členů, ale základní prvky kostýmu jako jsou tunika,  kalhoty,  ovinky, boty,  opasek, 

tašvice a nůž by již měl mít vyrobené, či koupené. Pěšáci nejčastěji bojují se zbraněmi, jež jsou 

považovány za zbraně přináležící nižším vrstvám, jako je sekyra, štít a kopí. Na rozdíl od burlaků 

mají právo hlasovat na skupinových dumách. 

Další  pozicí  ve  skupinové  hierarchii  je  družiník,  či  bojovník.  Družiník  by  již  měl  mít 

základní přehled v historických reáliích, zároveň by již měl prokázat určité schopnosti během boje, 

k  tomu  se  samozřejmě  přidávají  povinnosti  předchozích  postavení.  Ke  kostýmu  již  může 

zakomponovat některé základní šperky, jako jsou zdobené spony, či kování na opasku. V boji se 

ohání  stále  jednoduchými  zbraněmi  typu  sekyra,  štít,  kopí,  či  dlouhý  bojový  nůž  zvaný  saex 

(kostým může vypadat obdobně jako v příloze č. 5). Teoreticky může rozdávat práci pěšákům a 

burlakům,  pokud  například  potřebuje  s  něčím  pomoci.  Zpravidla  se  účastní  táborových  prací 

obdobně jako pěšáci a burlaci. Kromě fyzické práce, ale postupně přibývají i zodpovědnější úkoly 

spojené například s organizací skupiny, případně může vést některé úseky cvičení na tréninku, velet 

při absenci vyšší hodnosti a podobně. Předpokládá tedy již vyšší míru angažovanosti do fungování 

skupiny. Představuje pozici mezi nižší a střední třídou.

Válečník je typický představitel střední třídy. Má dobré znalosti historických reálií, kvalitně 

zpracovaný kostým a v souboji tváří tvář je nebezpečným protivníkem, jehož není lehké porazit. 

Jeho kostým odpovídá historickým nálezům, co se týče zdobení je spíše střídmější,  avšak již si 

může dovolit některé nákladnější šperky a dekorativní prvky zdobení kostýmu. Kostýmem má blíže 

k družiníkovi, zatímco schopnostmi k bohatýrovi. Na rozdíl od družiníka však již může bojovat i s 

mečem. Nicméně stále nepředstavuje šlechtu,  kterou znázorňují  až pozice vyšší.  Pokud se chce 

družiník  dostat  výše  na  post  válečníka  potřebuje,  kromě  výše  zmíněných  vlastností,  vyšší 

angažovanost  ve  skupině.  To  může  znamenat  například  předkládání  různých  návrhů  skupině 

založených na základě jeho znalostí. Tyto návrhy zpravidla slouží k tomu, aby se skupina přiblížila 

sdílené reprezentaci historie, takže většinou jde o zákazy určitých nedobových prvků na kostýmech 

jednotlivců  (například  viditelně  nošených  chráničů  předloktí  takzvaných  „nátepníků“)  nebo  v 

táboře.  Současně stále vykonává řadu táborových prací,  ale pokud to není nezbytně nutné,  těm 

pracím, které jsou vnímané jako „horší“, se již nevěnuje, jako příklad můžeme uvést mytí nádobí. 
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Nad válečníkem je post bohatýra, nebo také družiníka. Ten již představuje nižší aristokracii. 

Jako takový by měl být velice schopným bojovníkem, s více zdobeným kostýmem. Může používat 

prakticky libovolné zbraně, ale již by neměl bojovat se sekyrou, která je vyhrazena spíše postům 

nižším. S přechodem na tuto pozici ubývá povinností spojených s fyzickou prací v táboře a přibývá 

organizačních  starostí.  Zapojení  do  táborových  prací  je  v  podstatě  na  dobrovolné  bázi.  Dělat 

nemusí, ale může. Zároveň samozřejmě může rozdávat práci všem postům pod sebou, což se i často 

děje.

Bojaroviči  představují  zástupce Bojara,  druhé nejvyšší  postavení ve skupině.  Jedná se o 

šlechtice se vším všudy. Tedy vlastní kvalitní, bohatý kostým a jsou to zkušení bojovníci, kteří se 

nemusí účastnit prakticky žádných prací, ale naopak zajišťují chod skupiny například domlouváním 

účasti  na  různých  bitvách,  vybíráním  peněz,  evidováním  docházky  na  tréninky  a  provozem 

webových stránek skupiny. Zpravidla se jedná o členy, jež jsou ve skupině od začátku, nebo velmi 

dlouho. Spolu s bohatýrem a bojarem představují delegaci v Bourdieuho smyslu, která reprezentuje 

skupinu při jednání s členy jiných skupin. V případě nepřítomnosti bojara řídí práce v táboře a velí 

v bitvě. Jejich kostým by měl odpovídat jejich postavení. Tedy kostým z lepších látek, kvalitní vlny, 

brokátu v luxusnějších barvách zejména červené, modré a jejich různých kombinacích, zároveň ale 

odpovídající historickým nálezům. Oblečení spíš delšího střihu, bohatě zdobené opasky a helmy. 

Jedná se o nejbližší spolupracovníky bojara, spadají tedy do okruhu jeho družiníků.

Nejvyšší funkcí ve skupině je bojar. Jeho úloha je poměrně jasná. Musí vést skupinu. V 

praxi to znamená celou řadu aktivit, které nemusí být na první pohled zřejmé. Zajišťuje například, 

aby se každý dostal na akci, tedy organizuje odvoz lidí, zajišťuje, aby každý měl všechno potřebné. 

Na  samotné  akci  potom  je  to  hlavně  on,  kdo  rozdává  práci,  kontroluje  tábor,  aby  se  nikde 

nevyskytovaly rušivé nedobové prvky, před bitvou se účastní porady velitelů, aby domluvili taktiku, 

získal pro svou skupinu takové místo v bitvě, které slibuje dobrý boj. Pokud může, velí v bitvě 

aspoň části  své skupiny. Kromě toho v podstatě vede skupinovou diplomacii  i  mimo historické 

akce, kdy se domlouvá s ostatními veliteli skupin na možné spolupráci a podobně. Řídí skupinové 

tréninky. Snaží se udržovat, pokud možno, přátelské vztahy s ostatními skupinami. Proto také mimo 

jiné obchází  nejčastěji  právě  on na historické akci  jednotlivá  tábořiště,  pozdraví  se  se  všemi a 

prohodí pár slov. Měl by jít příkladem pro ostatní, jak účastí na trénincích, tak svým přístupem k 

vybavení. 
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Obr. 4 – Vybavení bojara. Za povšimnutí stojí zejména zvolené barvy, brokátový kaftan, 
postříbřenými odlitky zdobený opasek, kováním zdobená tašvice – takzvaná tarsola, zdobená přilba,  
zdobený meč a lamelová zbroj určená jen pro ty nejbohatší sociální vrstvy. Zdroj: z důvodu 
anonymizace neuveden. 

Jak můžeme vidět, čím vyšší funkce ve skupině, tím má zpravidla na starosti zodpovědnější 

úkoly a přibývá organizační práce na úkor práce fyzické. Na první pohled se může zdát, že vyšší 

„aristokratické“ posty v táboře nevykonávají žádnou práci, avšak jejich práce spočívá především 

mimo  tábor.  Zároveň  ačkoliv  nižší  posty  vykonávají  většinu  fyzické  práce,  pokud  ho  některé 

řemeslo či činnost v táboře vyloženě baví, často je mu přenechána. Zatímco někteří vaří, jiní se rádi  

starají  o  oheň.  Z  výše  zmíněného  vyplývá,  že  rozdělení  práce,  které  mi  zprvu  přišlo  jako 

nerovnoměrné, se naopak jeví spíše jako rozdělení, kdy každý dělá podle svých schopností tak, aby 

ve skupině byly zastoupeny všechny funkce nutné pro její chod. Z diagramu vyplývá, že nižších 

postů je  ve skupině výrazně více než vyšších.  Dle členů skupiny je  to  z  toho důvodu,  aby na 

historických akcích a v bitvách nebylo tolik bohatě vyhlížejících jedinců a rozvrstvení účastníků 
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více odpovídalo dřívějším dobám. Dalším důvodem také je to, že reálně o směřování skupiny do 

velké  míry  rozhodují  hlavně  bohatýr  a  bojaroviči.  Všichni  členové  na  těchto  hierarchických 

příčkách již ve skupině působí mnoho let, pokud ne od začátku. Přímo se tak zasadili o směřování 

skupiny i její status v rámci celé scény raně středověkého historického šermu a existuje předpoklad, 

že po dlouhé době, kterou ve skupině strávili, ji hned tak neopustí a bude díky tomu zachováno 

stabilní jádro skupiny. Na těchto postech téměř vůbec nedochází k fluktuaci či změnám a skupina 

tak má základ, ze kterého se rozrůstá dále. Zároveň také je prosperita skupiny i v jejich zájmu, 

protože  díky  množství  jim  podřízených  jedinců,  nemusí  vykonávat  někdy  fyzicky  nepříjemné 

táborové práce, jako sekání dřeva, mytí nádobí a vaření. 

Na tomto místě se také hodí zmínit problematiku nebojových členů skupiny. V současnosti 

má skupina dvě členky, jedna zobrazující spíše nižší vrstvu, druhá naopak jednu z nejvyšších. O 

jejich přijetí  bylo rozhodnuto na základě jejich angažovanosti  ve skupině.  Ve finále se ukazuje 

rozložení práce, práv i povinností velmi podobné jako u bojových postů. Zatímco výše postavená se 

stará hlavně o skupinové stránky, žena družiníka se věnuje buď tradičně ženským řemeslům, jakým 

je  pletení  na  jedné  jehle,  takzvaný  nalbinding,  nebo  vaření  v  kuchyni.  Postavení  odpovídá  i 

zdobností kostýmu. Jiné nebojové členy skupina zatím nemá a ani pro ně zatím nemá vytvořená 

žádná  specifická  pravidla.  Proto  nemohu  usuzovat,  jakým  způsobem  by  fungovali  v  rámci 

skupinové hierarchie, jaké posty by mohli zastávat a jaké role plnit. 

Stát se Svatogorcem 
V případě, že se jedinec rozhodně stát členem skupiny, čeká ho i v porovnání s některými 

jinými skupinami historického šermu poměrně dlouhá a ne úplně lehká cesta.  Ze všeho nejdřív 

takový člověk musí kontaktovat Svatogorce. Možností je hned několik. Jednou z nich je situace, 

když již stávající člen, či burlak přivede svého kamaráda, či známého. Dále lze skupinu kontaktovat 

přes facebookové stránky, webové stránky, případně přímo na historických akcích se seznámit se 

členy Svatogorců. Tímto prvotním kontaktem začíná pouť, na jejímž konci se čekatel může hrdě 

prohlásit za Svatogorce. 

První z dovedností, jež si čekatel musí osvojit, je umění šermu. Šermovat se učí postupně 

trénink po tréninku. Až je připraven k první bitvě, která představuje výrazný předěl. Během ní si  

nejen on, ale i skupina ověří, zda je skutečně připraven stát se jejím členem po fyzické stránce. 

Žádné  bitvy,  potažmo  historické  akce,  se  ale  nelze  účastnit  bez  odpovídajícího  vybavení. 

Samozřejmě, aby se nováčkům tento přechod z prostředí tréninků do prostředí historické akce co 

nejvíce ulehčil, řadu vybavení jim na jejich první akci půjčí členové skupiny. Právě na historickém 
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festivalu je vhodná příležitost předvést své výsledky při tvorbě kostýmu nejen pro nováčky, ale i 

stávající členy skupiny. Zde se ukazují nejen schopnosti stříhat látku a šít, ale i obstarat si předměty, 

jež si sám vyrobit nedokáže. Žádná část kostýmu od bot po přívěšek na krku neujde pozornosti 

kritického oka jak Svatogorců, tak některých dalších účinkujících. Pokud jsou ve vztahu k originálu, 

tedy  historickému  nálezu,  případně  všeobecně  přijímanému  vzoru,  pokud  možno  co  nejbližší 

replikou, pak ve zkoušce ohněm obstálo jak vybavení, tak znalosti daného jedince. 

Historický festival také představuje výbornou možnost, jak otestovat pracovitost uchazeče. 

Mezi  hlavní  náplň jeho práce bude patřit  nošení  dříví  na oheň,  starání  se  o oheň,  pomáhání  v 

kuchyni a při mytí nádobí. Když se aktivně zhostí všech svých úkolů, získává další body k dobru. 

Zpravidla nestačí jedna bitva či festival k tomu, aby byl čekatel uznán za připraveného stát 

se právoplatným členem. Takových akcí absolvuje hned několik a poté až projde všemi zkouškami, 

které ho na jeho cestě potkaly, bude skupina hlasovat o jeho přijetí za člena, během některé dumy, 

tedy skupinového rozhodování o dalším směřování skupiny. Po celé toto období zároveň poznává 

jednotlivé členy a Svatogorci poznávají jeho/jí. Nemalým faktorem při této cestě totiž je i to, jakým 

způsobem do skupiny zapadne svou náturou a smyslem pro humor.

Pokud vše vyjde, burlak se stává pěšákem. Od této chvíle se může nazývat Svatogorcem, 

může se považovat za člena kruhu velmi blízkých přátel, jež dohromady tvoří prakticky rodinu. 

Vzájemně si pomáhají v těžkých životních chvílích a tráví spolu čas i mimo tréninky a historické 

akce. 

Ke Svatogorcům vede vždy jen cesta mečem
(parafráze výroku z rozhovoru s Helgou)

Hlavním způsobem, jak zlepšit svou fyzickou kondici i svou schopnost boje, tedy navýšit 

svůj fyzický kapitál,  představují pravidelné tréninky jednou za týden. Formát tréninku závisí do 

velké míry na počtu lidí, jež na něj přijedou, na místě a počasí. Během zimního období skupina 

trénovala  v  pronajaté  tělocvičně,  kde  tréninky  dostaly  víceméně  uniformní  charakter.  Tréninky 

zpravidla vede bojar skupiny, rozhoduje, kdo co bude dělat, s kým bude bojovat, většinou se i přímo 

zapojí do bojů.

 Trénink  většinou  začíná  krátkým  rozklusáním,  přerušovaným  sériemi  takzvaných 

angličáků. Následuje chvilka gymnastiky v podobě kotoulů, parakotoulů a hvězd. Poté až dochází 

na samotnou rozcvičku a protažení, kterou většinou vedl někdo z fyzicky zdatnějších členů. 
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Po rozcvičce se již všichni oblékají do svých zbrojí, jež většinou tvoří železná přilba, tunika 

či dvě ze silné vlny, kožená či vlněná rukavice na ochranu prstů, u některých chrániče holení, či 

předloktí takzvané náholenice a nátepníky, zbraň a případně kruhový štít. Tím začíná hlavní část 

tréninků – boj, který však v tělocvičně i venku nabýval velmi podobných forem.

Zpravidla se sestává z boje dvou řad sestavených většinou ze členů, či čekatelů na členství, 

případně dalších návštěvníků tréninků z jiných skupin. O složení rozhoduje většinou ten, kdo vede 

trénink. Nejčastěji se snaží složit obě skupiny tak, aby byly co nejvyrovnanější. Občas také postaví 

zkušenější  bojovníky proti  nováčkům, aby se nováčci měli  možnost naučit,  co nejvíc.  Může se 

odehrávat na uměle omezeném prostoru, nebo naopak bez ohraničení. 

Boj má jednoduchá pravidla: bodat se smí pouze kopím, seky zbraněmi musí být vedeny tak, 

aby útočník měl jeho dráhu pod co největší kontrolou a nezasáhl soupeře do nechráněného místa, 

nedej bože obličeje. Zároveň rány nesmějí být vedeny plnou silou, ale ke konci by útočník měl úder 

takzvaně měkčit,  tedy ubrat nárazu trochu energie tak, aby nedošlo ke zranění. Platné zásahové 

plochy na skupinových trénincích jsou od kotníků a zápěstí výš a včetně helmy. Zakázané jsou 

údery na rozkrok, krk a obličej. Seky i body mají být vedeny s dostatečným nápřahem, tak aby byla  

zachována alespoň částečná realističnost boje, ačkoliv boj představuje jeden z prvků minulosti, jež 

se většina raně středověkých šermířů nesnaží příliš rekonstruovat, vzhledem k problematičnosti, či 

nedostatku zdrojů. Zároveň už samotné východisko je jiné. Před tisícem let šlo o to soupeře pokud 

možno z boje vyřadit, zabít. Dnes se šermíři snaží jeden druhého nezranit, jedná se především o 

zábavu. Pokud válečník dostane zásah do platné zásahové zóny, umírá a opouští bojiště tak, aby 

ostatním nepřekážel. Vítězí ta strana, jež dokáže pozabíjet všechny soupeře.

Souboje řad se dělí do několika bloků. Každý z těchto bloků sestává z různého počtu střetů. 

Mezi  každým blokem následuje  krátká  pauza  na  vydechnutí  a  občerstvení.  Délka  jednotlivých 

bloků se postupně s ubývajícími silami zkracuje. První může trvat i patnáct až dvacet minut, další 

už bývají kratší. 

Boj v jedné či  více vrstvách vlny představuje fyzicky velmi náročnou činnost, zvláště v 

letních měsících. Zároveň ačkoliv se jedná jen o trénink, o zranění není nouze, hlavně pokud jde o 

drobné tržné rány v obličeji a na končetinách. 

„Rána (na tváři)  mi  krvácí,  ale  dá se to.  Tentokrát  prohráváme mnohokrát  za sebou a  

musíme dřepovat. Postupně už nemůžu. Jednou dřepy vynechám, Izjaslav se ptá ‚Solo, dělal jsi  

dřepy?‘ ‚Asi ne.‘ ‚Tak se na to vyser.‘ To mě namíchne a tak dřepy dělám. Stehna pálí. Naštěstí  

vyhráváme. Vítězství se více střídá a tak už nedřepujeme tak často, ale nakonec už stejně nemůžu.  
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Ostatní jsou na tom podobně. Mám pocit, že na rozdíl od nich nejsem v kondici a musím mnohem  

víc vydýchávat. Motá se mi hlava, občas mám mžitky před očima. Naštěstí přichází další pauza.“

(Terénní deník, 8. 7. 2016, anonymizováno)

Po soubojích řad následuje často trénink formací. Tedy společné pochodování a vytváření 

různých útvarů, tak aby skupina byla schopná fungovat pohromadě v bitvě a členové vždy věděli, 

co se po nich chce. 

Na konci tréninku je většinou prostor zhruba 15 minut buď pro turnaj v duelech, nebo rychlé 

posilování. Souboje zpravidla začínají od nejnižších postů ve skupině, tedy burlaků, vítěz bojuje 

proti jednomu z pěšáků a tak dále až dochází k souboji zpravidla jednoho z bojarovičů, tedy již 

zkušených a silných bojovníků, buď s jiným bojarovičem, připadně bojarem, a nebo s někým, kdo 

prošel turnajem, až k vrcholu. 

Po konci tréninku se všichni sbalí, skupinové věci se naloží do některého z aut a někteří 

členové vyráží domů, jiní jdou ještě na chvíli posedět do hospody, která představuje místo, kde se 

dají řešit menší skupinové otázky a v podstatě tak může částečně nahrazovat velkou dumu. 

Popis výše ukazuje, že trénink má poměrně stabilní formu a jeho hlavní část tvoří repetitivní 

činnost jednoho souboje za druhým. Přímo se vybízí paralela s boxery Loic Wacquanta (2004). Také 

zde velkou roli hraje rychlost. V souboji, ve kterém můžete obdržet ránu zepředu, ale i z boku, či  

zezadu, to pokud se soupeři podaří prorazit vaši řadu jinde, není čas na dlouhé rozmýšlení. Snažíte 

se kombinovat seky, tak abyste svého soupeře překvapili a vyřadili. Vedete rychlý sek na hlavu, 

vykrývá ho zbraní, pokračujete a snažíte se ho nachytat úderem zleva do boku, ten zastavuje štít. 

Mezitím útočí soupeři na vás. Ránu do hlavy odrazí štít, avšak v nestřežený moment vás ze strany 

zasáhne kopí, odcházíte a v hlavě se snažíte zrekapitulovat situaci, abyste příště byli připraveni. 

Nebojujete ale sami, vedle vás je váš spolubojovník, či spolubojovnice. Musíte se tak starat 

o to, abyste je svou taktikou nevystavili nebezpečí. Během těchto střetů se učíte spoléhat jeden na 

druhého, kryjete před nebezpečnými útoky nejen sami sebe, ale i člověka po své levici či pravici. 

Právě zde se vytváří zvláštní pouto mezi členy. Snažíte se vyhrát, ale pokud možno vyhrát všichni,  

ne obětovat své přátele za vítězství. Pokud ovšem taková oběť není předem domluvená v rámci 

taktiky. Klíčem k úspěchu je většinou spolupráce. 

Na rozdíl od boxerů z Woodlawn Gym ale neděláte zbraň ze svého těla. Srůstáte se svou 

zbraní, kterou třímáte v ruce. Cítíte skrze ní veškeré otřesy, poznáváte skrze ni, co jste zasáhli. 

Inkorporujete svou zbraň do svého těla, jako by to byla vaše prodloužená ruka. V momentě, kdy 
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zkusíte bojovat s novou zbraní, například sekerou místo meče, je to podobný pocit, jako se učit  

chodit.  Musíte se znovu naučit  zbraň ovládat, přijít  na to, které údery jsou bezpečné a zároveň 

dostatečně účinné. 

Největší  rozdíl  však tkví v tom, že v hromadné bitvě,  ačkoliv jedinec může rozhodnout 

výsledek,  bez  spolupráce  s  ostatními  i  tak  neznamená  nic.  Smrtící  úder  nezasadí  bez  podpory 

ostatních. Nepřežijete a rozhodně nezvítězíte bez spolubojovníka nebo spolubojovnice po vašem 

boku. Na skupinových trénincích se tak hlavně musí stát několik válečníků jedinou ničivou zbraní. 

Nejedná se o individuální sport, jakým je box. 

„Izjaslav došel k bráně a z věcí přinesl mojí láhev se šťávou. ‚Takže, pár věcí k tomu, co  

jsem vypozoroval. Nejsme vůbec sehraný jako skupina. Každej útočí podle sebe, nespolupracujete.  

Jo když mě Jirij sekne na hlavu a Stavr potom taky, tak je to k ničemu, protože já už tam ten kryt mít  

stejně budu. Chápete? Je potřeba nad tím přemejšlet,  sledovat kam útočí ostatní.  Když zaútočí  

jeden na hlavu, tak já zaútočim třeba na nohy, nebo tak aby to nevykryl. Tohle si musíme nacvičit, a  

proto jsme i rozdělili ty lidi pod ty syny bojarovi.‘“

(Terénní deník, 27. 07. 2016, anonymizováno)

Před  tréninkem,  v  pauzách  mezi  souboji  i  po  tréninku  neustále  mezi  sebou  jednotliví 

členové, ale i ve skupinách rozebírají řadu různých témat. Pokud se jedná o trénink po historickém 

festivalu, častým tématem jsou zážitky z této akce. Naopak pokud trénink akci předchází, často se 

řeší organizační věci související s účastí, dopravou a podmínkami akce. 

Oblíbeným tématem jsou také různé vtípky vycházející ze světové popkultury. Nevím ani 

kolikrát  se  mě  během  tréninků  zeptal  Dobryňa,  zda  už  jsem  viděl  Mechanický  pomeranč  a 

uspokojilo ho, až když jsem mu řekl, že jsem Mechanický pomeranč neviděl, ale četl jsem ho. Do 

těchto konverzací se zapojují především Izjaslav, Dobryňa, Stavr a Farlof. 

Velmi často také, když je víc času, diskutují jednotliví členové mezi sebou to, co si chystají  

koupit,  či vyrobit a z jakých historických podkladů vycházejí.  Mimo tato témata bývají častými 

náměty i osobní záležitosti, jak radostné, tak méně radostné z osobního života. 

Dále trénink představuje možnost, kdy se může člen, či čekatel pochlubit novými předměty, 

o  kterých  například  na  minulých  trénincích  hovořil.  Na  tréninky  nosí  především nové  zbraně, 

případně věci úzce s tréninkem související.

Tréninků  se  někdy účastní,  v  případech,  že  na  akce  jezdí  spolu  se  svými  muži,  i  ženy 

bojovníků.  Zpravidla  však  sedí  stranou  od  střetů  a  do  bojů,  potažmo  do  tréninku  v  podstatě 
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nezasahují. Jejich pozice je více méně pasivní, obdobně jako když na trénink dorazí člen, který však 

z určitých důvodů nemůže ten den bojovat. Jak před tréninkem samotným, tak i po něm se zcela 

běžně zapojují do všech konverzací, avšak jak začne cvičení, odchází do ústraní. 

Jak již bylo nastíněno dříve,  docházka na tréninky je povinná,  jak pro čekatele,  tak pro 

bojové  členy.  K tomu,  aby byl  člověk  připuštěn  do  bitvy,  musí  absolvovat  minimálně  padesát 

procent tréninků. Avšak tato účast není podmíněna cvičením. Docházka se započítá, i pokud přijde 

na trénink a nemůže z jakýchkoliv důvodů bojovat. Tento fakt ukazuje na další rozměr tréninků, a 

sice jejich socializační faktor, který je pro život skupiny jako takový naprosto nezbytný. 

Díky pravidelným tréninkům jsou tak členové v užším kontaktu, vždy alespoň obecně vědí, 

co se děje v životě druhého. Skupina pak dokáže lépe přizpůsobit,  pokud má některý z členů v 

osobním životě potíže. Zároveň také lépe poznávají sami sebe ale i uchazeče o členství v osobní 

rovině. 

„Já chápu, že to takhle zní jako takový sci-fi, ale proč to, ale myslim si, že ty tréninky nemaj  

jenom tu stránku toho trénování, toho samotnýho boje, ale má to ten stmelovací prvek. To, že se ty  

lidi potkaj, uviděj se, popovídaj si, zjistěj, co je novýho, řeknou si nějaký představy, častokrát se  

prostě po trénincích jde někam do hospody, kde se rozebírá to fungování tý skupiny a myslim si, že  

nějaká dvaceti pěti procentní docházka by byla asi na snadě v tomhletom případě, aby teda jako  

opravdu mohli fungovat v tý skupině a věděly, co je aktuálního, co se řeší a takhle.“ (Lada)

Vidíme tedy,  že  význam tréninků je  dvojí:  Za  prvé  zde  Svatogorci  pilují  své  šermířské 

dovednosti  a  zvyšují  své  fyzické  schopnosti,  secvičují  se  dohromady  a  společně  se  stávají 

nebezpečnou zbraní jako skupina.  Za druhé se na trénincích dále  sbližují,  poznávají  více jeden 

druhého,  případně  získávají  informace  o  aktuálním  stavu  členů  skupiny,  případně  čekatelů  na 

členství. Ačkoliv oficiální členky, ale i ostatní ženy, které se neúčastní boje, jsou během tréninku v 

podstatě  pasivní  a do dění  nezasahují,  i  jim tréninky pomáhají  k většímu zařazení  do skupiny, 

protože jak před tréninkem, tak po tréninku je vždy dost času na to si se všemi popovídat a do 

těchto rozhovorů se již ženy také zpravidla zapojují.
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Zpátky do minulosti
Program většiny historických festivalů se v závislosti na charakteru akce liší. Obecná kostra 

je ale vždy do velké míry podobná. 

Pro většinu členů každá akce začíná již den či dva před odjezdem, kdy je potřeba sbalit 

vybavení a nakoupit zásoby jídla a pití na víkend. Na převážnou část akcí skupina, respektive její 

jednotliví členové, přijíždí v pátek během dne, či navečer po práci. Jakmile dorazí na místo konání, 

přivítají se se členy skupiny, kteří již na místě jsou, a nebo v případě, že ze skupiny jsou na místě 

první, vytyčí místo pro skupinový tábor po dohodě s organizátory. Následuje vybalování, stavění 

stanů, převlékání do historických kostýmů, uklízení nehistorických věcí z dohledu a odjetí autem na 

připravené parkoviště, které se zpravidla nachází na kraji celého areálu, pokud možno mimo dohled 

účastníků.  Poté  nastává  čas  na  obejití  ostatních  skupin,  kamarádů a  známých,  pozdravení  se  a 

prohození několika málo slov. 

„Pak bych řekla, že se to tak jakoby poklidí, vyndá se nádobí, pak možná nějaká večeře, pak  

nějaký to posezení a pití všeobecně. Pak totální sebedestrukce alkoholem u většiny členů, většiny  

šermířů.“ (Domna, 

upraveno)

Sobotní ráno bývá pro většinu členů dosti bolestivé a než všichni vstanou, může uplynout i  

několik hodin.

Po snídani  během dopoledne před  otevřením bran  divákům následuje  nácvik  bitvy,  kde 

organizátoři rozdělí účinkující většinou do dvou armád a vysvětlí scénář. Nácvik je často povinný, 

avšak řada šermířů na něj z různých důvodů nechodí a pro ty jež na nácviky chodí představují jen 

nutné zlo. Nácviku se účastní pouze bojová část účastníků. 

„… pak většinou je nějakej nácvik že jo. To většinou zůstaneme s holkama v táboře…“

(Helga)

Později dopoledne, nebo během brzkého dopoledne se otevírají brány pro návštěvníky. Pro 

účinkující se ale mění jen málo. Na historickou akci většinou nejezdí z důvodu hraní divadla před 

davy diváků. Motivace jsou nejrůznějšího charakteru. Členy skupiny, kteří se účastní bojů, motivuje 

hlavně bitva samotná a adrenalin s ní souvisící. 

 „… hele mě motivuje prostě ten adrenalin z těch bitev. To mě motivuje jako můžu říct i  

klidně na prvním místě jo.“ (Něvgorad)
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Další  velkou  motivaci  představují  lidé  ve  skupině.  Ačkoliv  se  pravidelně  vídají  na 

trénincích, na historické akci je mnohem více času na společnou zábavu. Tato motivace je společná 

jak pro nebojovou, tak bojovou část skupiny. 

„… nebo teď mě štvalo třeba, že jsem nebyl na tom Libušíně, že bych prostě aspoň vyjel s  

těma lidma a byl tam aspoň v tom táboře a vypnul aspoň jako od toho aktuálního světa.“

(Mikul)

Samozřejmě jsou zde i  další  důvody,  proč se tomuto koníčku věnovat.  Vrátit  se do dob 

dávno minulých a  zažít  historii  na  vlastní  kůži,  uniknout  z  pracovních povinností  mimo dosah 

povinností a moderních technologií a samozřejmě předvést svůj nový kostým. 

Obr. 6 – Část tábořiště na akci Rogar 2018, Zdroj: Michael Strohschein 

Táborový život běží dál bez ohledu na diváky. Moderní předměty, především různé igelitové 

pytlíky a plastové láhve, jsou průběžně odklízeny pryč z dohledu do stanů, členové udržují táborový 

oheň, kuchař či kuchařka připravují jídlo pro skupinu. V táboře pomáhají především členové nižších 

pozic, či burlaci. 

 „Vstávám v devět,  guláš už je snědený a zas nemám nic na snídani. Farlof, Dobryňa a  

potom Něvgorad vaří vajíčka. Ani jsem se k nim nedostal. Sním pár jablek. Izjaslav: ‚Mikul, Solo,  

Alvald,  Spiut a Farlof umýt nádobí.‘ Posbíráme všechny misky, lžíce, pánvičky a kotle a jdeme  

dolů.“ (Terénní deník 24. 4. 2016, anonymizováno)
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Většina žen v táboře se prací příliš neúčastní, pokud již nejsou členkami a některé vědomě 

přijímají pasivní postavení typické pro řadu subkultur. 

„Spíš se vidim jako takovou ozdobu než... Jako když někdo požádá, abych pomohla, tak  

samozřejmě pomáhám, ale  sama od sebe,  řikám na rovinu,  že  prostě  nepomáhám. (..)  zase  se  

snažim pomoct tý skupině jinými způsoby.“ (Domna, upraveno)

Tyto jiné způsoby mohou představovat to samé, co mají na práci vyšší posty ve skupině. To 

jest především organizační činnosti, případně práce, které nejsou fyzický náročné a namáhavé, jako 

může být správa webových či facebookových stránek. Postavení ženy v historickém táboře, ale není 

se subkulturním zcela identické, neboť žena může představovat na historickém festivalu především 

ozdobu svého muže, avšak zároveň v rámci skupiny nemusí mít podřízené postavení, čemuž se 

věnuje následující kapitola. 

Během odpoledne bývá pro diváky k dispozici doprovodný program, který se odlišuje akce 

od akce. Na některých festivalech organizátoři pořádají vzdělávací přednášky a různé soutěže pro 

pobavení jak diváků, tak účastníků. Často se můžeme setkat například s turnajem v lukostřelbě, 

kterého se účastní jak muži, tak ženy. Muži mohou prokázat svou sílu v různých obdobách zápasu. 

Pro ženy nastává jejich chvíle slávy při soutěžích krásy. V těch nejde o promenádu v plavkách, ale o 

kvalitu zpracování jejich kostýmu. Hodnocení může být v rukou organizátorů, ale i diváků. Dalšími 

oblíbenými kratochvílemi je například hod oštěpem, či soubojové turnaje jednotlivců, či skupinek 

na omezeném prostoru, takzvané mosty. 

Odpoledne před bitvou skýtá možnost projít různé stánky, zhodnotit nabídku obchodníků, 

případně i  nakoupit  doplňky,  anebo látky.  Bitva samotná přichází  na řadu zhruba mezi  třetí  až 

čtvrtou hodinou. Zhruba hodinu před střetem už můžeme pozorovat určitou nervozitu.  Budoucí 

bojovníci a bojovnice nervózně posedávají v táboře, postávají kolem ohně a baví se s ostatními 

účastníky. Na první pohled není zřejmý rozdíl od dopoledne, či jakékoliv jiné chvíle, ale napětí je 

cítit ve vzduchu. Na pohled druhý si všimneme prvních náznaků příprav. Válečníci vyndávají své 

zbroje a zbraně ze stanů, kontrolují své vybavení. Základním způsobem kontroly zbraní je přejetím 

po tupém ostří sekyr a mečů prsty. Tím lze zachytit jakékoliv ostré odštěpky, které by při zásahu 

mohly  způsobit  nepříjemnou ránu na  kůži.  Navíc  se  takto poškozené zbraně  snáze  zaseknou o 

soupeře, čímž svého majitele vystaví nebezpečí ze strany ostatních protivníků. Jakékoliv odštěpky a 

ostré  hrany  je  potřeba  srazit  pilníkem.  S  blížící  se  bitvou  se  tábor  plní  různými  vlněnými 

prošívanicemi, silnými bojovými tunikami, takzvanými krzny, přilbami, kroužkovými košilemi a 

lamelovými zbrojemi. Napětí by se dalo krájet. 
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Zhruba půl hodiny před plánovanou bitvou začíná kýžený moment. Do zbrojí! Základem 

většiny zbrojí ve skupině bývají šedivé tuniky z tlusté vlny, někdo nosí jen jednu, jiný i dvě a víc. 

Jen bojar má rudý brokátový kaftan, jenž ukazuje jeho bohaství. Kdo má, nosí přes krzna ještě 

kroužkovou košili  z malých kovových kroužků vždy spojených nýtkem v délce zhruba do půli 

stehen  a  po  lokty.  Taková  košile  přidá  na  váze  v  závislosti  na  jejich  rozměrech  zhruba  deset 

kilogramů.  Někteří  členové  si  pod  tuniky  tak,  aby  nebyly  vidět,  protože  nejsou  historicky 

podložené,  ještě  oblékají  kožené  nátepníky,  případně  náholenice,  aby  se  ochránili  před 

nebezpečnými zlomeninami končetin. Ne všichni se do své zbroje dovedou dostat sami a zvláště v 

případě kroužkových brní to může představovat úsměvný a složitý úkol, kdy se do kroužků mohou 

zasekávat  dlouhé  vlasy,  čímž  celou  proceduru  nutně  prodlouží  a  znepříjemní.  V  oblékání 

válečníkům pomáhají  již  vyzbrojení  spolubojovníci  anebo  ženy,  které  se  v  tu  chvíli  nachází  v 

táboře. Tuniky, nebo kroužkovou košili je potřeba ještě přepásat koženým páskem, na hlavu nasadit 

povinnou železnou přilbu,  která přidává dva až čtyři  kilogramy navíc.  V případě vyšších postů 

může  být  zdobená  různými  barevnými  kovy.  K  ochraně  prstů,  které  jsou  vystaveny  řadě 

nepříjemných ran,  slouží  rukavice ze silné  kůže  a  nebo několika  vrstev vlny.  Sice  také  nejsou 

historicky doložené, ale většina šermířů je považuje za přijatelný ústupek bezpečnosti. Pak už zbývá 

se  jen  chopit  zbraně.  Vyšší  posty  nejčastěji  bojují  s  kombinací  jednoručního  meče  a  kulatého 

dřevěného štítu, který má pěstní držení na středu. Členové skupiny představující nižší třídu, pokud 

již  mají  zbraně vlastní,  většinou volí  sekyru a  stejný štít,  případně takzvané bacátko,  což je  v 

podstatě  okovaný  kus  klacku,  obdoba  obušku.  Napříč  společenskými  třídami  se  ve  skupině 

vyskytuje  i  několik  bojovníků  s  kopím,  nebo  obouruční  sekyrou,  známou  také  jako  danax, 

vycházející z označení dane axe. 

Než se celá skupina připraví, všichni jsou již na letním sluníčku, kdy se většina festivalů 

koná, zpocení. V momentě než vyrazí na místo srazu konkrétní armády, přichází čas pro předbojový 

rituál. Všichni bojovníci si stoupnou do kruhu a nechají kolovat džbánek medoviny, nebo jiného 

alkoholu.  Každý  si  připije  a  zbytek  je  vylit  na  zem za  pronášených  modliteb  zabezpečujícím 

ochranu  družiny  a  dobrý  boj,  jež  zpravidla  pronáší  skupinový  volchv4 k  pohanským  bohům, 

především všemi oblíbenému slovanskému Perunovi anebo bohům severským. Po tomto rituálu si 

všichni Svatogorci obřadně ťuknou hlavami v přilbách o sebe. 

4 Volchv je staroruské označení pro druida, šamana, či kněze původního slovanského náboženství. Volchvové vedli 
různé obřady, obětovali slovanským bohům a o budoucích událostech se s nimi radili i Kyjevští vladaři (Vyprávění 
o minulých letech: Nestorův letopis ruský: nejstarší staroruská kronika, 2014). Volchv není v rámci skupinové 
hierarchie zvláštní příčkou. Jedná se o roli, kterou některý ze členů plní. Volcha většinou představuje na základě 
vlastní vůle většinou stále stejný člen skupiny, avšak nezáleží na jeho pozici uvnitř hierarchie. Vzhledem k tomu, že 
o raně středověkých slovanských rituálech na území Kyjevské Rusi víme jen velmi málo, není nutné disponovat 
rozsáhlými znalostmi historie. Mnohem důležitější je u volcha schopnost vyvolat u ostatních členů dojem 
autenticity a s tím související možná až divadelní přednes. 
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Následuje seřazení. Pořadí je pevně dáno pozicí jednotlivce ve skupinové hierarchii, ovšem 

ve spěchu se může různě pomíchat. První ve dvojstupu by měl vždy jít bojar a vedle něj některý z 

nebojových členů, jež nese prapor. Za ním pak následují bojaroviči, za nimi bohatýři a tak dále až 

po burlaky. Pochodovým krokem, který však málokdo drží delší dobu, se pak vydávají na místo,  

odkud jejich armáda vyráží. 

Začátek bitvy často uvádí vypravěč, aby i diváci byli obeznámeni s dějem, který se před 

jejich očima bude odehrávat. Následují střety dle scénářů, kde se ještě šermíři snaží alespoň trochu 

málo hrát tak, aby celé představení vypadalo pro diváka zajímavěji. Boj není nikterak rychlý, ani 

tvrdý.  Avšak  to,  proč  šermíři  do  bitvy  jdou,  nejsou  střety,  jejichž  průběh  i  výsledek  je  určen 

scénářem. Jsou jimi volné boje, kde již vítěz není pevně dán, které zpravidla přichází po konci 

scénářových střetů.  Každá strana chce vyhrát.  Bojovníci se staví  do dvou řad,  které  se později 

střetnou.  Místo,  kde  jaká  skupina  bude,  je  zpravidla  na  veliteli  armády.  Místo,  kde  budou 

Svatogorci, se většinou snaží Izjaslav domluvit s velitelem armády tak, aby stáli buď v místě, kde se 

očekává tvrdý střet,  nebo kde  je  potřeba  nepřátelskou linii  prorazit.  I  řada  ostatních  velitelů  a 

pořadatelů často respektuje bojové schopnosti této skupiny a proto, i když nevelí té části armády 

například Izjaslav, využívají Svatogorce tam, kde potřebují, aby došlo ke zvratu, nebo kde musí 

řada vydržet vzdorovat nepříteli co nejdéle. 

„Ne ale domluvíš se třeba s Holmkellem, nebo s kymkoliv jinym, kdo je třeba konkrétně ten  

velitel, že by bylo dobrý, kdyby Svatogorci byli třeba napravo. Protože prostě chceš mít průlom  

zprava viz Rogar. Nebo na Poličce jsem zase nechal Svatogorce jako zálohu, protože nás tam bylo  

míň a vim, že jako jednotlivci jsme taky hodně dobrý, takže se mi spíš vyplatilo čtyři lidi vzadu,  

který můžeš kamkoliv poslat. A oni si to užijou, protože zapadnou přesně tam, kam potřebujou“

(Izjaslav, upraveno)

Tyto střety představují vyústění dlouhodobého tréninku. Skupina zde může ukázat, jak se 

fyzicky v boji zlepšila. V těchto střetech se projevuje, do jaké míry bylo snažení o vytvoření jedné 

velké ničivé zbraně mimo šermířskou sezónu na pravidelných trénincích úspěšné a zda hodiny potu 

a někdy i krve v tělocvičně mají viditelný efekt. Hlavním velitelem skupiny je vždy bojar, případně 

jeho zástupci, bojarovičové. Ti křičí rozkazy, stavějí členy vedle sebe, aby kombinace zbraní a lidí 

byla ideální. 

53



Obr. 6 – Bojovníci čekající na střet se soupeřem, Zdroj: Johana Vítková

Pak přichází samotná srážka. Na začátku se bojovníci mezi sebou hecují provoláváním jmen 

svých bohů, nejčastěji „Perun“ a „Ódin“, zastrašují soupeře a povzbuzují sami sebe provoláváním 

názvů svých skupin. Napětí stoupá k bodu varu a poté se již dvě řady se pomalu přibližují, přichází 

první nesmělé útoky na zkoušku. V tu chvíli opadá jakákoliv únava z tepla, bojovník již nevnímá, 

že na něj svítí slunce, helma se rozžhavuje jako pánev a ve vlněném oblečení se mu z potu vytváří 

soukromý bazének. Soustředí se jen na boj. Dává pozor na spolubojovníky po svém boku, jejichž 

život se snaží chránit, dává pozor i na soupeře před sebou, jehož se o život snaží připravit. Pokud 

jsou v blízkosti kopí na obou stranách, pro bojovníka se štítem je boj celkem statický. Čeká, kdy se 

povede pozabíjet kopím dostatek protivníků, aby vznikla mezera, do které lze vtrhnout, nebo kdy 

kopiníci dokáží zlikvidovat kopiníky soupeře, čímž umožní přiblížení řad. Pokud se ale nachází 

Svatogorci na kraji armády, na křídle, často se snaží roztáhnout řady nepřítele tím, že pokračují až 

na samý okraj  bitevního pole.  Tím vzniknou v řadě soupeřů mezery,  do kterých lze vpadnout. 

Pokud se vše vydaří podle plánu, protivníci padnou a jedno z křídel dostane možnost dostat se 

nepříteli do zad, čímž může celý střet rozhodnout. 
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Uznání zásahu je vždy na pocitu a cti zasaženého. Pokud ale neuzná platný zásah i víckrát 

po  sobě,  hrubost  vůči  němu narůstá  a  útoky nabývají  na  síle.  Takový „highlander“5 pak  často 

dostane zásah tak silný, že ho už prostě nemůže ignorovat. Volné střety nejčastěji bývají tři. Během 

nich už jen opravdu málokdo „hraje“, většina se snaží bojovat, co nejlépe umí. S každým dalším 

střetem ubývá ostýchavosti a naopak přibývá emocí, což často vede k nebezpečným situacím, kdy 

se již bojovníci nekontrolují. Po jejich skončení se účastníci řadí před diváky, následuje děkování 

komentátora divákům i zúčastněným skupinám a nakonec ještě vystraší bojovníci diváky náběhem 

proti nim. 

Obr. 7 – Členové skupiny drží většinou v bitvě pohromadě Zdroj: www.sarkafoto.info

Další  položkou  na  bitevním  programu  bývají  takzvané  kruhy  zrady  a  kruhy  cti,  jak 

jednotlivců,  tak  někdy  dvojic.  Pravidla  jsou  jednoduchá.  V  případě  kruhů  cti  jednotlivců  se 

bojovníci  rozestaví  do kruhu po větší  částí  bojiště.  Následně vždy naváží  oční kontakt s  jiným 

válečníkem, mohou na sebe vzájemně ukázat zbraněmi, či jiným gestem potvrdit souboj. Do duelu 

nikdo jiný nezasahuje. Tímto způsobem se pokračuje, dokud není znám vítěz. Analogická pravidla 

lze uplatnit na kruhy cti dvojic. Kruhy zrady začínají stejně, avšak neexistuje navazování kontaktu a 

5 Označení highlander odkazuje na slavný stejnojmenný film. V kontextu historickému šermu jsou tak označováni 
šermíři s kostýmem nevalné kvality (vnímaný ostatními šermíři jako neautentický) a zároveň v bitvě neuznávající 
zásahy, to znamená, že je téměř „nesmrtelný“. 
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výhradní duel. Kdokoliv z válečníků poblíž vás může přepadnout útokem zezadu, i když zrovna 

bojujete s někým jiným. 

Jestliže  volné  střety  představují  vyvrcholení  skupinových  tréninků a  sehranosti  skupiny, 

kruhy  zrady  a  cti  jsou  vyústěním  toho,  jakých  šermířských  schopností  a  fyzické  síly  nabyl 

jednotlivec. Opět se tedy jedná o veřejně vyjádření dlouhodobého pravidelného trénování v ústraní 

tělocvičny a v některých případech i například dodatečného posilování a individuálního trénování 

doma. 

Nebojoví členové skupiny, případně ženy, které jely na akci spolu s členem skupiny a přitom 

nejsou členkami, mají na výběr v průběhu bitvy hned několik možností. Mohou se jít podívat na 

bitvu, případně mezi jednotlivými částmi programu, tedy scénářovou bitvou, volnými střety a kruhy 

zrady a cti nosit bojovníkům vodu ve džbáncích. Některé ženy také zůstávají v táboře, ať už pro 

jistotu,  aby  hlídaly  vybavení  v  nepřítomnosti  ostatních  členů  skupiny,  nebo  prostě  protože  už 

takovou bitvu viděly tolikrát, že raději zůstanou a popovídají si v klidu s ostatními nebojujícími, 

kteří se nešli na boj podívat. Ženy, které jsou členy skupiny, nebo se Svatogorci pravidelně jezdí na 

historické  akce,  v  tuto  chvíli  spolu  mohou  hovořit  bez  přítomnosti  ostatních.  Mezi  nejčastější 

témata dle informací z rozhovorů s těmito ženami, patří civilní život, kdo se s kým dal dohromady,  

kdo s kým se rozešel, co nového v osobním životě a podobně. Některé ženy se mezi sebou baví o 

historických nálezech a reáliích. Debata na toto téma předpokládá určité znalosti a těmi ne všechny 

disponují. Dle rozhovorů se o tomto tématu baví především ženy více angažované ve skupině, v 

současné době tedy především její členky. 
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Obr. 8 – Ženy roznášející vodu k občerstvení bojovníků mezi střety, Zdroj: Michael Strohschein

Po bitvě opadá ona nervozita, jež byla cítit před bojem. Bojovníci se v klidu rozchází ke 

svým stanům a postupně svlékají skrz na skrz propocené oblečení. V tom jim často pomáhají ostatní 

členové skupiny, kteří jsou již svlečení, či nebojová část osazenstva, především tedy ženy. V nastalé 

uvolněné  atmosféře  jsou  všichni  šťastni,  že  se  nezranili  oni  sami  ani  jejich  přátelé.  Vyčerpaní 

bojovníci posedávají a polehávají po táboře, aby se za chvíli zvedli a došli do blízkého stánku s 

občerstvením pro něco k pití. Tábor na chvíli jakoby vymřel. Diváci postupně odcházejí a program 

akce končí. Slunce se pomalu chýlí k západu. Většina rozhovorů se točí především kolem právě 

proběhlé bitvy. Přichází čas hodnocení výkonů spolubojovníků. Výjimečné výkony jednotlivce jsou 

pro válečníka zdrojem nehynoucí  slávy a uznání  ze strany ostatních členů skupiny,  alespoň do 

dalšího dne, střetu či skupinového tréninku. Pokud se někomu nedařilo, nevadí, avšak jestli některý 

z  válečníků  bojoval  nebezpečně tak,  že  hrozilo,  že  by  mohl  někomu doopravdy ublížit  (ať  už 

spojenci, či nepříteli), musí se připravit na kritiku od ostatních. Jakým způsobem se s ní vyrovná, do 

velké míry ovlivňuje i to, jakým způsobem o něm ostatní budou smýšlet. Sebereflexe představuje 

důležitou  vlastnost,  a  pokud  některý  ze  členů  předvádí  její  nedostatek,  pak  v  očích  ostatních 

Svatogorců klesá. 
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Odpoledne po bitvě je mnoho času nejen na odpočinek, ale i na hodnocení kostýmů, jak 

ostatních členů skupiny, tak účastníků akce. Vnímání autenticity se v rámci skupiny stále posouvá 

blíže k tomu, co lze nazvat living history, či reenactmentem. Vývoj skupiny se v tomto ohledu od 

jejích počátků značně změnil. Vznik skupiny nebyl motivován historickým šermem, ale LARPem a 

ačkoliv i v LARPu jde do velké míry o autenticitu, nemusí se nutně vztahovat k historii. Skupina se 

zaměřovala především na boj a vybavení tomu odpovídalo, což vedlo ke kritice ze strany ostatních 

skupin  v  rámci  scény  raného  středověku.  Časem,  kdy  se  déle  pohybovala  na  scéně  raného 

středověku,  začali  její  členové a zejména nově příchozí  tlačit  i  na historickou věrnost,  čímž se 

dramaticky  měnilo  i  vybavení  skupiny.  Kostýmy  se  všemi  doplňky  by  dnes  měly  vycházet  z 

historických  podkladů,  ať  už  nálezů  či  iluminací.  Povolené  vybavení  vzhledem  k  postu  jsem 

probíral v předchozích kapitolách. S vyšším postem stoupá i nákladnost kostýmu, avšak vysoké 

postavení neznamená úplně volnou ruku při jeho tvorbě, k čemuž se dostanu později. 

Obr. 9 – Řezbářství je jedno z řemesel, jímž se někteří členové na historických akcí věnují.  , Zdroj: 
Johana Vítková

Během všech těchto činností střídavě Svatogorci přichází a odchází z tábora, buď za účelem 

pobavit se s přáteli z jiných skupin, nebo jít do hospody, tedy většinu stánku s pár stoly. V hospodě 

si všechny nápoje Svatogorci přelévají do hliněných nádob, takzvaných kalítek, se kterými pak jdou 

zpět do tábora. Zároveň vždy někdo pečuje o oheň, seká dříví, případně jde do lesa pro další. Pokud 

je domluvené, že někdo vaří na akci pro celou skupinu, nastává pomalu čas připravit večeři. 
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Obr. 10 – Členka skupiny připravuje večeři, zatímco ostatní čekají na svůj příděl, Zdroj: z důvodů 
anonymizace neuveden

Obr. 11 – Zdravé jídlo na historické akci, Zdroj: Archiv autora

Kdo vaří, se ve skupině určovalo v podstatě vždy tak, že se k tomuto úkolu někdo přihlásil. 

Dnes se v kuchyni pohybuje hlavně jeden z pěšáků, nebo jedna ze členek. Těm jsou nápomocni opět 

hlavně burlaci, pěšáci, družiníci, či válečníci, kteří se starají o oheň, míchají v kotli, krájí zeleninu a 

podobně. Bohatýři, bojarovičové a bojar v tu chvíli již většinou sedí pod skupinovou plachtou na 

dřevěné lavici u stolu, popíjejí a hovoří spolu. 
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Obr. 12 – Malé hliněné „panáky“ připravené na večerní oslavu, Zdroj: Johana Vítková

Když den přechází k večeru a začíná se stmívat, nastává ten pravý okamžik, kdy některý ze 

členů a poté i všichni ostatní zvolají „Večírek!“. Alkohol všeho druhu teče proudem, stoly osvětlují 

jen  svíce  a  hliněné  lampičky  naplněné  olejem.  Všichni  pijí  a  jedí  dosyta.  Se  stoupající  mírou 

alkoholu  v  krvi  opadává  i  potřeba  dodržovat  základní  táborová  pravidla,  jako  je  schovávání 

nedobových věcí. Na stolech a později pod stoly se tak začínají objevovat hlavně skleněné láhve od 

tvrdého  alkoholu.  Spolu  s  vypitým  alkoholem  také  stále  častěji  zaznívají  různé  písničky  s 

nejrůznější  tématikou  od  ruských  písní,  po  prostonárodní  v  čele  se  Spartakiádou  od  Jaromíra 

Nohavici. Ne všichni se ale zpívání účastní. Zvláště nově příchozí ženy anebo čekatelé na členství, 

kteří ještě se skupinou nestrávili tolik času a tedy ještě nepřijali za vlastní její zvyklosti, případně 

ještě neznají text, zpívají spíše zřídkakdy. 

Večírek se může protáhnout i do brzkých ranních hodin a začátek nedělního dne podle toho 

často vypadá. Nepořádek v táboře hlavně často povalující se láhve od alkoholu a obaly od jídel. 

Projevuje se tak to, že historický šerm není povolání, ale hlavně koníček a zábava. Nevyžaduje 

asketický přístup s tvrdým tréninkem, důležitější  je trénink a určitá forma hédonismu tak často 

spojována i s historickými hostinami, se kterými se můžeme setkat nejen ve staroruské literatuře. 

Obdobně jako historické hostiny (srovnej Téra in Vyprávění o minulých letech: Nestorův letopis 
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ruský : nejstarší staroruská kronika. 2014) i zde se pojí s hostinou velké množství alkoholu a jak 

opadává přísnost i historická věrnost tábora musí ustoupit stranou. 

„Jo jdeme po nějaký historický věrohodnosti a věrnosti a měla by to zůstat zábava hlavně a  

ne povinnost. Jo to si myslim, že bysme měli hlavně v tý skupině akcentovat. Že prostě měla by to  

zůstat zábava, ano za podmínek těch a těch.“ (Jirij)

Večírek  představuje  jeden  z  institucionalizovaných  rituálů,  kterými  jsou  upevňovány 

dlouhotrvající vztahy, které ve finále mohou zajistit různé materiální či symbolické zisky (Bourdieu 

1986). V kontextu skupiny pokud se někdo opravdu hodně opil, ale zároveň nedělal Svatogorcům 

ostudu, či problémy mezi jinými skupinami na dané akci, může jeho chování být alespoň první 

chvíle po probuzení předmětem pobavených debat. V případě bojara, či bojarovičů pak mohou tyto 

rozhovory nabývat až skoro obdivného charakteru. 

„Izjaslav se na chvíli vypařil. Za chvíli přišel s tím, že se nablil do rukávu. Dobryňa: ‚Kdyť  

tam máš místa asi pět centimetrů čtverečních.‘ Izjaslav: ‚Vidíš, jak jsem přesnej.‘ Jak je opilý, tak  

padá z lavice do bláta. Farlof ho chce zvednout, Dobryňa mu oponuje ‚To byla gosudarova vůle,  

nech ho tam.‘ Já jsem u ohně a dělám palačinky. Přichází za mnou Farlof, přikládá do ohně a říká:  

‚To je nejlepší gosudar, vedle něj si nemůžeš připadat ani jako pankáč, ani jako alkoholik. Lepšího  

gosudara si nemůžeš přát.‘

(Terénní deník, 16. 07. 2016, anonymizováno)

Když se začínají probouzet první členové, je potřeba tábor uklidit, odpadky povyhazovat do 

odpadkových pytlů a rozdělat znovu oheň. V neděli ještě může pokračovat alespoň dopoledne a do 

brzkých odpoledních hodin program pro diváky zakončený většinou stejnou bitvou jako v sobotu. 

Pokud program již není, tak se pomalu všichni nasnídají, notně zmožení po sobotní oslavě. Někteří 

členové, kteří obzvláště slavili, se probouzejí až později, v době kdy slunce vyhřívající stany již 

nedovoluje pohodlně spát. Následuje fáze všemi neoblíbená – balení. Většinou si nejprve každý 

zabalí své osobní věci, případně pomůže uklidit skupinový tábor, umýt nádobí a podobně. Práci 

rozdává hlavně bojar, bojarovičové a někdy i bohatýři. Ostatní představují pracovní sílu, jež sklízí, 

umývá nádobí a podobně. Postupně do tábora najíždějí auta účastníků, do nichž si naloží veškeré 

své vybavení. Současně s tím je potřeba sklidit a zabalit i skupinové vybavení, což opět mají na 

starost především nižší posty s tím, že ty vyšší práci řídí, případně přidají ruku k dílu, pokud je 

potřeba. 
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Když je vše sbaleno, nastal čas se rozloučit,  jak se členy skupiny tak přáteli z ostatních 

skupin. Loučení se genderově odlišuje. Ženy se mezi sebou i s muži na rozloučenou objímají, muži 

si podávají ruku. Poté již všichni nasedají do svých aut a odjíždějí domů.

Po příjezdu je potřeba veškeré věci vybalit, případně usušit, někdy i vyprat. Vzhledem k 

tomu, že historické festivaly se konají po celé republice i v zahraničí, příjezd domů bývá často až k 

večeru. 

„Vypadáš fakt dobře“ – autenticita v historickém šermu
Obdobně  jako  i  u  jiných  skupin,  pro  které  je  autenticita  důležitá  i  na  scéně  raně 

středověkého historického šermu si jednotlivé skupiny vybírají, co je pro ně podstatné a tedy to, co 

je ještě nutné pro dosažení autentického vjemu a co již ne. Dochází k rekonstruování především 

fyzického světa. To znamená historických nálezů oblečení, šperků, doplňků, zbraní a zbrojí. Ty pak 

představují reprezentaci dob minulých. Kvalitním zpracováním kostýmu vzhledem ke své pozici ve 

skupině nabývá jednotlivec o očích ostatních členů vyšší míry autenticity. Jen málokdy dochází ke 

snahám zrekonstruovat  i  nehmotnou,  kulturní,  část  historického  dědictví.  Tato  rekonstrukce  již 

takovou oporu v pramenech mít nemusí a často ani nemůže. Vzhledem k dnešní době je logické, že 

některé součásti běžné pro dané společenství před tisíci lety dnes jednoduše zrekonstruovat nelze.

Rituály často vychází z folklorní tradice související s populárním pohanstvím. Většinou se 

omezují na pronášení modliteb ke starým bohům s menší obětí v podobě například úlitby piva, či 

medoviny. V případě rituálů hromadných v rámci celého historického festivalu, které nejsou příliš 

časté, pak ještě do rituálu může být zahrnut i  velký oheň, kolem nějž se účastníci  rozestoupí a 

následně některý  z  účastníků,  či  organizátorů  pronáší  modlitby  a  vede  rituál.  Z  dob slovanské 

Kyjevské Rusi však máme doloženy obětiště, kde se prováděli oběti velkých zvířat, jako například 

koní, ale i lidí, jak dětí, tak dospělých (Téra 2015). Živé oběti do dnešních rituálů nikdy nevstupují 

a pokud, tak jen zcela výjimečně v podobě králíka, či slepice. V podstatě se ani nikdo na scéně 

raného středověku nesnaží o napodobení, či zrekonstruování takových obřadů.

Obdobně rekonstrukce problematičtějších částí historie, jako například otroctví, dnes téměř 

neexistuje a až na výjimky se roli otroků v raně středověké společnosti příliš nevěnují ani odborní 

autoři.  Tím, že nejsou problematické části historie příliš připomínány, stačí k dosažení základní 

úrovně autenticity  fyzické  prostředí.  Avšak pokud se organizátoři  akce  pokusí  o  rekonstrukci  i 

nehmotné  kultury  v  podobě  nějakého  obřadu,  většinou  je  to  ze  strany členů  skupiny  vnímáno 

pozitivně, a dá se říci, že jejich vlastní zážitek z historické akce je větší, neboť k fyzické stránce 
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autenticity se přidala do větší  míry i  autenticita interakční a celkově pak taková akce je svými 

účastníky vnímána jako autentičtější.

V rámci skupiny někteří členové vyvíjejí snahu i o zrekonstruování například hudebních 

nástrojů. Fyzická rekonstrukce příliš problémová není, ale opět zde nastává otázka, co vlastně na 

tyto nástroje hrát. Jak zněla hudba, před tisíci lety? Jakou technikou na své nástroje tehdejší mistři  

hráli?  To  dnes  nikdo  neví  a  jsou  možné  jen  hypotetické  úvahy  a  poznatky  z  experimentální 

archeologie.  Z  tohoto  úhlu  pohledu tedy představuje  raně  středověká hudba problémovou část. 

Ačkoliv by za dobovou hudbu u večerního ohně byla většina členů skupiny ráda,  pro dosažení 

určité minimální míry autenticity potřebné ke kladnému hodnocení celé akce,  není úplně nutná. 

Stejně jako v předchozím případě její absence neznamená, že členové budou táboření hodnotit jako 

neautentické,  avšak pokud by se povedlo hudbou hranou na  rekonstrukce historických nástrojů 

vyvolat alespoň dojem historična, určitě takový počin zvedá úroveň vnímané autenticity. 

Nejméně problematickou část představuje rekonstrukce fyzických objektů. Samozřejmě i ta 

má svá úskalí, ale alespoň je k dispozici dostatek materiálů, ze kterých lze vycházet. Zřejmě i proto 

se  na  vytváření  kostýmu  vztahuje  nejvíce  pravidel,  která  je  potřeba  dodržet,  chce-li  být  člen 

hodnocen kladně.  Členové, kteří  se v oficiální hierarchii  nachází nejvýše,  se od těch nejnižších 

odlišují hlavně jinak volenými barvami kostýmu, větší části oblečení tvoří modré a červené barvy 

různých  odstínů,  pásky  bohatě  zdobené  nesčetnými  kováními,  obdobně  okovanými  tarsolami6, 

případně i více využívají brokátových a hedvábných látek. Ke zdobnosti kostýmu panuje ve skupině 

spíše střídmý přístup. Šperky, krásné látky, to vše může výše postavený jedinec na sobě mít, avšak s 

mírou. Typickým prvkem je velké množství různých náhrdelníků a přívěšků, jež někteří účastníci 

akcí nosí. Takový soubor, či sbírka přívěšků může čítat i více než deset kusů. Mezi těmito přívěšky 

zaujímá královské místo motiv Thórova kladiva. Důvodů k jeho oblibě může být vícero. 

Thór jakožto bůh války je pro mnohé šermíře symbolem odvahy, představuje poměrně dobře 

uchopitelnou postavu severské mytologie, ačkoliv existuje mnoho dokladů o jeho uctívání ženami 

jako boha souvisejícího  s  plodností.  Zároveň je  tento  motiv  také  oblíbený celkově v metalové 

subkultuře, do které řada šermířů také patří a konkrétně tyto přívěšky pak nosí i v civilním životě.  

Pro některé jedince může mít i význam ve vztahu k starým severským božstvům. Tato stránka je 

zvláště  zajímavá,  neboť o starém severském pohanském náboženství  je  známo jen velmi málo. 

Pokud  se  v  rámci  skupiny  provádí  nějaké  pohanské  rituály,  mají  spíše  historizující  podklad  a 

omezuje se na promlouvání k bohům, zaklínání se jejich jmény a přinášení menších obětin v podobě 

6 Tarsola je kožená brašna, kterou lze zavěsit na opasek. Může být zdobena odlitky z různých drahých kovů 
(nejčastěji bronzu), viz příloha 2.
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trochy jídla a případně medoviny. Důležité však je, že pro nošení vyššího počtu přívěšků nemáme 

nejmenších důkazů a pro většinu členů skupiny tak představuje neautentický, či nehistorický prvek 

kostýmu, ačkoliv může každý jeden z těch přívěšků být replikou historického originálu.

Dalším často kritizovaným prvkem jsou nevhodně zvolené barvy. V případě členů na nižších 

pozicích hierarchie může být největším problémem kostým tvořený z odstínů modré a červené, 

případně  velké  množství  hedvábí  na  kostýmu.  Naopak  u  bohatých  by  se  mohlo  zdát,  že  tato 

omezení odpadávají, ale není tomu tak. Ačkoliv příslušník vyšší vrstvy, respektive člen zaujímající 

například místo bohatýra, či bojaroviče má už na tyto barvy nárok, ani tak to s nimi nesmí přehánět. 

To znamená,  že  například  tmavě modrá  tunika  s  hedvábným rudým lemováním bude vnímaná 

ostatními členy jako něco tak nadmíru bohatého a luxusního, že zcela zničí dojem autenticity, jež se 

u ostatních snaží onen jedinec vyvolat. Obdobně odstíny barev by neměly příliš zářit, respektive by 

neměly působit dojmem chemického průmyslového barvení. Ačkoliv většina členů má jen několik 

málo  částí  svého oblečení  barvené  přírodními  materiály,  pokud vůbec  něco,  důležitý  je  dojem 

přírodnosti, jež barva vyvolává. 

Kapitolou  samo  o  sobě  je  pak  další  zdobení  kostýmů,  různými  tkanicemi,  takzvanými 

karetkami.  Karetky  jsou  tkanice,  v  rámci  scény historického  šermu nejčastěji  z  vlny,  tkané  na 

destičkách. Každá destička má v sobě několik děr, nejčastěji se lze setkat se čtyřmi, v každém rohu 

jedna.  Těmi  se  různým  směrem  provléknou  nitě  vlny  a  otáčením  těchto  destiček,  společně  s 

provlékáním útku, vznikají různé vzory. Móda zdobit veškeré lemy oděvů karetkami, pokud možno 

co nejširšími, na scéně raného středověku kulminovala před několika málo lety a dnes jsou takové 

styly zdobení spíše na ústupu. Ačkoliv útržky poměrně širokých karetek jsou doložené, opět způsob, 

jakým jsou vyráběny dnes často historii neodpovídá, ačkoliv výrobní proces je obdobný. Problém 

bývá především v šířce používaných nití  a  tím i  samotných karetek.  Tento způsob zdobení  již 

většina skupiny opustila a pokud někdo stále kostým s takovými neodpovídajícími karetkami nosí, 

vystavuje se riziku kritiky. 

Zřejmě posledním bodem,  avšak neméně důležitým,  je  samotný střih  kostýmů.  Celkově 

existuje jen omezené množství historicky doložených střihů, které lze kopírovat. Míra přiblížení se 

originálu  je  pro  úspěch  kritická.  Některé  střihy  jsou  značně  hypotetické,  neboť  se  například 

dochovaly pouze útržky látky a takové nálezy poté umožňují větší svobodu v interpretaci, avšak 

pokud se do takové výroby někdo pustí, musí počítat s tím, že po něm členové mohou chtít tuto  

konstrukci obhájit, jinak jejich mínění o něm opět klesá. Zejména široké, bohatě nabírané kalhoty, 

přezdívané  varjažky,  mají  velkou  oblibu  zejména  mezi  začínajícími  skupinami  a  šermíři  bez 

hlubších znalostí ztvárňované doby, ale i bez hlubších znalostí trendů na scéně historického šermu. 
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Právě od toho typu kalhot existuje vícero hypotetických střihů, nejčastěji však mezi začínajícími 

vikingy lze vidět právě ten jediný, nejjednodušší, který je nálezy v podstatě vyvrácen („Špatný“ a 

„správný“ střih viz příloha 3 a 4). Zároveň Svatogorci od těchto kalhot spíše upouští. Vzhledem k 

poměrům raného středověku představovaly další z velmi nákladných položek oblečení. Proto je nosí 

zpravidla  při  slavnostních  příležitostech  například  různých  rituálů,  či  různých  oslavách.  Jejich 

nošení v kombinaci s přezdobeným kostýmem tak, jak jsem o něm psal v předchozích odstavcích, 

celkovým  dojmem  opět  nabourává  v  očích  ostatních  členů  skupiny  pocit  autenticity  kostýmu 

daného jedince. 

Nerozvážná extrémnost  stylu  bývá nejčastěji  interpretována jako nedostatek zapojení  do 

subkultury,  v tomto případě spíše do skupiny,  protože větším zapojením se jedinec více a  více 

podřizuje jejím psaným i nepsaným pravidlům (Hodkinson 2002) a většinou nějakým způsobem 

následuje  současný  trend  vedoucí  ke  stále  menšímu  rozdílu  mezi  domnívanou  historií  a 

předváděnou skutečností. U výše postavených členů však o nedostatku zapojení nemůže být řeč. 

Spíše lze mluvit o vlastním stylu, vlastním pojetím autenticity, jež tím, že se zcela nepřekrývá s 

většinovým skupinovým názorem,  je  zdrojem kritiky  a  tím i  snižování  subkulturního  kapitálu. 

Nicméně  pro  většinu  členů  se  taková  újma  nutně  nemusí  odrazit  ve  ztrátě  pozice  v  oficiální 

skupinové hierarchii, ale může být dobrým důvodem proč člena nepovýšit.

Kostým představuje objektifikovanou formu subkulturního kapitálu. Každý se snaží vytvořit 

jednak historicky věrný kostým, který ale zároveň něčím vyniká, zpravidla různými doplňky, či 

typem střihu, jež nebývají často rekonstruovány. Dnes má oblečení, které člen, členka, či burlak 

nosí jiný význam, než před tisícem let. V rámci Svatogorců, ale má kostým dvojí význam. Ukazuje 

jednak postavení jedince na oficiálním žebříčku skupiny a v tomto smyslu je hodnocen ve vztahu k 

skupinou sdílené reprezentaci historie7, ale kvalita jeho zpracování a jednotlivé prvky odpovídající 

jeho  pozici  na  skupinové hierarchii  může  přidávat,  nebo naopak ubírat  objektifikovaný  kapitál 

nezávisle na bohatosti kostýmu. Chudě vypadající kostým, avšak kvalitně ručně ušitý, vycházejících 

bezezbytku z konkrétních historických nálezů, tak může být zdrojem tohoto kapitálu mnohem více 

7 Svatogorci se při vytváření svých kostýmů často odvolávají na různé historické podklady a archeologické nálezy. Z 
odborné historické literatury víme, že látky se lišily cenou v závislosti na kvalitě, odstínu barvy a materiálu. 
Zubkova (2010) uvádí, že při vykopávkách v Pskovu byl nalezen modře obarvený len, červené a modré hedvábí. 
Len, vysoce kvalitní vlna i importované hedvábí představovaly nákladnou položku v oblečení jedince. Kochkurkina 
(2014), případně Nakhlik (1964) také uvádějí několik nákladných hrobů s látkami velmi tmavých barev. Dosáhnout 
zvláště tmavých odstínu červené a modré představovalo velmi nákladnou záležitost a proto si takové barvy mohly 
dovolit jen členové nejvyšších vrstev. Vybělené oblečení pak také bylo určené pro vyšší vrstvy, neboť ho bylo velmi 
nákladné udržovat (Téra, 2015). Nejčastější barvy ve zbytcích vlny nízké kvality jsou přírodní zelená, hnědá, žlutá 
nebo vlna nebarvená (Nakhlik 1964). Stepanova (2017) navíc tvrdí, že se od sebe oblečení sociálních vrstev lišilo i 
co do střihu. Bohatší vrstvy zpravidla mohly nosit delší oblečení, které bylo nákladnější na pořízení i údržbu. Spolu 
s oblečením pak velkou roli hrály i různé šperky, korálky, náramky, záušnice, spony a knoflíky. Není žádným 
překvapením, že právě hrobové nálezy s velkým množstvím šperků obsahují i zbytky drahých a tmavých látek.
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než přezdobený kostým, který neodpovídá tomu, co je skupinou vnímané jako autentické. Takový 

kostým naopak může tento druh kapitálu svému majiteli naopak ubírat.

Angažovanost jako cesta k úspěchu
Zapojení,  či  angažovanost  v  rámci  subkultury  je  ovlivněná  frekvencí  účasti  i  tím,  jak 

subkultuře, přispívá. Projevuje se hlavně získanými znalostmi (Hodkinson 2002). Obdobně funguje 

zapojení i v rámci skupiny Svatogorců. 

Angažovanost jako takovou lze rozlišit ve třech sférách. První je zapojení do prací v táboře 

na  historickém  festivalu,  případně  organizace  skupiny,  druhou  přispění  k  vývoji  skupiny 

požadovaným směrem například nápadem, jak dosáhnout vyšší autentičnosti a třetí forma zapojení 

je pomoc ostatním členům skupiny v běžném světě, případně účast na různých „civilních“ oslavách. 

Začneme zapojením se do táborových prací. Tato forma zapojení je vyžadována především 

od nováčků a nižších postů, tedy burlaků. To, jakým způsobem se jedinec postaví k zadané práci, 

pak ovlivňuje do velké míry jeho celkové hodnocení v očích ostatních členů skupiny. Zvláště u 

burlaků  představuje  svěřená  práce  zkoušku,  kterou  si  ostatní  ověřují  jejich  charakter.  Svým 

způsobem se jedná o další institucionalizovaný rituál v Bourdieuho smyslu a pokud jím jedinec 

projde,  tedy splní  vše,  co mu zadali  členové na vyšších postech,  má zase blíže k tomu stát  se 

členem, nebo k povýšení, tedy zisku dalších symbolických statků. 

Alternativou k táborovým pracím je u vyšších postavení zapojení se do organizace skupiny. 

To často zahrnuje hodiny neviditelné práce vedením tréninků, evidováním docházky na tréninky, 

spravováním skupinových peněz, zjišťováním, kdo všechno na danou akci pojede, přihlašováním 

skupiny na akci, odvážením skupinového vybavení tábora, dohadováním taktiky v bitvě, velením v 

bitvě, řízením tábora, ale i půjčováním již nepotřebných částí kostýmů na tréninky i na historické 

festivaly nováčkům. I díky této práci odváděné z velké části mimo samotné historické akce pak v 

táboře již příliš fyzických úkonů potřebných pro chod tábora vykonávat nemusí. Zároveň rituálem 

udržování tábora prošli již dávno v minulosti, tomu se nikdo nemohl vyhnout.

Další možností, jak se angažovat ve skupině je například sdílení různých dokumentů, jako 

například vědeckých publikací týkajících se historických reálií a nálezů, kromě samotné primární 

literatury i snaha uvádět v praxi poznatky získané právě na základě studia různé odborné literatury. 

Tento  způsob  zapojení  předpokládá  již  vyšší  míru  znalostí,  jak  vnitřních  pravidel  skupiny,  tak 

vědomostí,  jež  lze  v  podstatě  označit  za  expertní.  Nicméně  vzhledem  k  tomu,  že  všechny 

reprodukce historie jsou do velké míry závislé na individuální interpretaci, nemůže být expertní 

diskurz nikdy oddělen od aktérského.  
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Takto získané znalosti představují ztělesněnou formu subkulturního kapitálu, díky nímž lze 

snáze  uplatnit  svůj  vliv  ve  skupině,  co  se  týče  otázek  historické  věrnosti  ať  už  vybavení 

jednotlivých členů anebo organizace skupiny jako takové. Klíčové pro uplatňování těchto znalostí 

je ale i znalost zdrojů. Pro příklad, nestačí uvést, že by měl být jeden z postů přejmenován, aby více 

odpovídal historické realitě, ale je potřeba říci proč a z jakých materiálů při tomto tvrzení dotyčný 

vychází, jinak pro svůj návrh bude stěží hledat podporu, zvláště pokud ostatní členové vnímají jeho 

expertní znalosti jako nedostatečné. 

Zároveň  díky  nabytým znalostem může  daný  jedinec  vytvořit  autentičtější  kostým,  což 

navyšuje jeho objektifikovaný kapitál, o jehož vlivu jsem hovořil v předchozí kapitole. Vytvářením 

lepšího kostýmu lze převést ztělesněný kapitál do objektifikované formy, ale kvalitní kostým bez 

ztělesněného kapitálu (tedy především znalostí) vytvořit nelze, tedy objektifikovaný kapitál vždy ze 

ztělesněného vychází. 

Poslední možností, jak se zapojit do skupiny a získat díky tomu uznání ostatních členů je 

pomoc členům mimo samotné historické akce. 

„Pak si myslim, že se snažim docela dobře hodnotit, jestli ten člověk na tý akci funguje,  

nefunguje prostě,  jestli je ochotnej makat, jak pomáhá nebo jestli  třeba přijede sem mi pomoct  

vyložit auto. Jestli pomáhá při tom nakládání do auta, jestli je ochotnej prostě na úkor svýho času,  

prostě  má naložený  auto,  může  už  odjet  ten  člověk  ale  počká,  protože  ví,  že  se  musej  naložit  

skupinový věci. To je třeba pro mě jako další jako hodnocení jo. A nebo je schopnej udělat pro  

skupinu něco navíc. (Harald, upraveno)

Někteří z členů skupiny například občas potřebují pomoci například s vyklízením garáže, či 

sklepu a účast na těchto „brigádách“ je většinou ostatními ceněna. Obdobně ochota bavit se s jinými 

členy mimo kontext  historického šermu,  například v hospodě,  ačkoliv se může zdát  jako zcela 

triviální, ve finále jedinci přidává sociální kapitál, díky kterému ho ostatní členové mnohem lépe 

přijímají.

Angažovanost ve všech zmíněných formách je také jednou z mála možností,  jak mohou 

získat pozici ve skupině i lidé, kteří se nechtějí účastnit bojů. Nebojovým uchazečům o členství 

nebo členům totiž zcela chybí podstatný fyzický kapitál získávaný tréninky a bojem. Svoji pozici 

tedy mohou získat  na  základě  zapojení  se  do skupiny a  také  díky  svému kvalitnímu kostýmu. 

Absenci  fyzického kapitálu není  většinou potřeba kompenzovat  tím,  že by se nebojový člen či 

členka o to víc angažoval/a ve skupině, nebo o to víc pracoval/a na svém kostýmu, aby navýšil/a 

svůj objektifikovaný kapitál. 

67



Pěšák či bohatýr?
V  předchozích  kapitolách  jsem  popsal  základní  pilíře,  na  nichž  se  utváří  skupinová 

hierarchie a postavení jednotlivce v ní. Na rozdíl od Wacquantových boxerů (2004) není jediným 

druhem kapitálu, na jehož základě by jednotlivec nabýval postavení, kapitál fyzický. Naopak pro 

postavení jedince hrají roli všechny výše zmíněné druhy kapitálu a jen na základě jejich kombinace 

může v rámci  skupinové hierarchie postupovat.  Množství  jednotlivých druhů se u jednotlivých 

členů různí, avšak s výjimkou nebojových členů nelze ve skupině fungovat pouze s některými typy 

kapitálů. Vždy je potřeba disponovat kombinací všech potřebných druhů kapitálů. Nestačí tedy, že 

je skvělý bojovník, či bojovnice, člen také musí mít odpovídající autentický kostým, ideálně vědět o 

historické stránce koníčku alespoň v hrubých obrysech a zároveň se zapojovat do dění skupině tak, 

aby ji pomáhal dále se rozvíjet. Stejně tak nestačí mít skvělý kostým, ale neumět bojovat, nemít 

žádné znalosti a přitom se angažovat mezi Svatogorci. 

Jak jsem již v předchozích kapitolách naznačil, vedle oficiální skupinové hierarchie existuje 

i  druhá  neoficiální,  která  nemusí  zcela  odpovídat  první.  Tvoří  se  opět  na  základě  tří  dříve 

zmíněných  typů  kapitálu  a  angažovanosti.  Oproti  oficiální  hierarchii  je  hierarchie  neoficiální 

výrazně dynamičtější a lépe reaguje na změny ve skupině. Hierarchie oficiální je poměrně stálá. 

Povyšování členů je relativně vzácný jev, který se odehrává zpravidla ne častěji než jednou do roka 

a degradace je potom zcela unikátní. K tomu, aby byl člen degradován, či ze skupiny vyloučen musí 

zcela zanechat jakéhokoliv kontaktu se skupinou, přestat trénovat, nejezdit na historické festivaly, 

nebo skupinu nějakým způsobem podvést.  Proto existuje  tato neoficiální  hierarchie,  jež reaguje 

pružněji na změny poměrů ve skupině. Projevuje se například tím, že bojar svěří řízení tábora, či 

velení v bitvě ne někomu, komu by náleželo velení v jeho nepřítomnosti,  ale členovi s nižším 

oficiálním postavením. Na druhé straně také člověk oficiálně níže, avšak o kterém si ostatní myslí, 

že je inteligentní a historie Kyjevské Rusi znalý, dostane větší prostor při skupinových dumách 

projevit svůj názor. Ten se pak v rámci této hierarchie tak může dostat i nad posty vyšší. Člena, 

který  kombinací  schopností  boje,  svých  znalostí  a  kostýmu,  nesplňuje  očekávání  ostatních 

Svatogorců v míře závislé na jeho postavení, pak i oficiálně nižší posty například v přidělené práci 

neposlouchají tak, jak by měly, jeho symbolický kapitál –  autorita, respekt a uznání, jemuž by se 

dle  oficiální  hierarchie  měl  těšit,  nedostačuje  a  ačkoliv  v  oficiální  hierarchii  zaujímá  vyšší 

postavení,  reálně  se  chování  ostatních  vůči  takovému  jedinci  neprojevuje  tak,  jak  bychom 

očekávali. 

Nebojové  posty,  v  případě  Svatogorců  tedy zatím pouze  ženy,  se  v  této  hierarchii  také 

mohou pohybovat a většinou jsou komparovány jedna vůči druhé, ne s bojovými členy. K důležitým 
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vlastnostem  nebojových  členek  patří  schopnost  dělat  rozhodnutí,  jež  ostatní  vnímají  jako 

smysluplná, která pomáhají například zorganizovat určitým způsobem skupinu. Zároveň pokud mají 

větší  znalosti  studované  problematiky  po  kostýmové  stránce,  ale  i  například  umějí  i  některé 

historické řemeslo, opět jim tyto schopnosti a znalosti přidávají na symbolickém statusu. Díky tomu 

můžeme vidět, že i u žen existuje hierarchie oficiální, odvozená od hierarchie bojových členů a také 

hierarchie  neoficiální.  Zatímco  první,  oficiální,  hierarchii  reflektují  především ženy  na  nižších 

postech,  neoficiální  hierarchii  mnohem více  používají  již  bojoví,  mužští,  členové  a  zatímco  u 

některých žen si rádi vyslechnou různé návrhy, jiné, na neoficiální hierarchii níže, se nemusí dostat 

ke slovu. 

V rámci scény raně středověkého historického šermu v České republice určitě existuje i 

hierarchie celých skupin. Nicméně se jedná o téma, jež by svou šířkou obsáhlo minimálně další 

diplomovou práci.  Svatogorci  jako skupina se nachází  ve vyšších patrech této scény,  neboť již 

existují delší dobu, své schopnosti v boji již mnohokrát prokázali a čím dál více stoupá i jejich 

kredit autentické skupiny, díky poměrně drastickým změnám vybavení, jež se v posledních letech 

odehrály. Pro Svatogorce samotné, jak ženy, tak muže je členství ve skupině prestižní záležitostí. 

Kapitál skupiny si uvědomují často i čekatelé, dokonce i ti, kteří se nakonec členy nestanou.

„Jo že prostě je nějaká akce a všichni ví, že jsou tam Svatogorci. Že si tý skupiny si myslim i  

vážej.“ (Alvald, upraveno)

„Já to určitě vnímám jako velikou čest bejt v týhletý skupině, protože si myslim, že je to  

velice dobrá skupina. Já bych řekla jedna z fakt nejlepších, ne-li nejlepší…“

(Lada, upraveno)

Členství v této skupině jim pak může přinášet i značné výhody, zejména co se týče přístupu 

na historické akce, ale i díky kontaktům na řadu řemeslníků. Díky stále se zvyšujícímu sociálnímu 

kapitálu, jež obstarávají všichni členové v čele s nejvyššími posty, se mohou dostat i na některé 

zahraniční akce, které jsou prestižní událostí. Také na jiné akce díky tomu, že symbolický kapitál 

Svatogorců,  respektive  jejich  známost  není  zanedbatelná,  mohou  někdy  přijet,  aniž  by 

organizátorům dodali  veškeré  nutné  podklady.  Typicky  se  může  jednat  například  o  kostýmové 

pasy8, pokud je akce vyžaduje. Příslušnost ke skupině, „Být od Svatogorců“ můžeme vnímat i jako 

8 Kostýmový pas představuje nejčastěji dokument, který si každý aktér vytváří sám. Zpravidla obsahuje fotky 
jednotlivých kusů vybavení a odkazy nakonkrétní archeologické nálezy či odbornou literaturu, podle kterých jsou 
dané předměty vyrobeny. V kostýmovém pasu může také aktér vysvětlit, co má jeho kostým představovat a jak 
přistupuje k jeho tvorbě. Viz příloha 5.
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součást  „institucionalizovaného“  subkulturního  kapitálu  jednotlivce,  o  kterém  hovoří  Slačálek 

(Slačálek in Oravcová a Kolářová 2011).

Celá skupina ale stojí i padá na velmi blízkých přátelských až téměř rodinných vztazích, 

které vznikají společným prožíváním velmi specifických zkušeností, jež dozajista historický šerm 

představuje.  V takto  blízkých  vztazích  jde  vždy  do velké  míry  i  o  důvěru,  kterou  nesmí  člen 

zklamat.  Jakmile  by  skupinu  svým  jednáním  poškodil,  může  počítat  i  s  vyloučením.  Díky 

přátelským vztahům se  na  to,  kdo je  podřízený  a  kdo  nadřízený  příliš  nehraje  a  subordinanci 

vyžadují  jen  ve  velmi  obecných rysech.  S  přísnějším režimem by se pro většinu  členů zřejmě 

vytratily jak přátelské vazby, tak zábava, o což jde hlavně. 

„No co budeme povídat, kdyby někdo já nevim... Dám příklad Harald nebo Izjaslav  prostě  

si vymysleli ‚Já jsem ten hlavní, vy kurvy, mě budete všichni poslouchat.‘ Tak by se prostě na něj  

každej vykašlal.“ (Žiznobud, upraveno)

Všechny  táborové  práce,  ačkoliv  přidělované  především  nižším  postům,  se  odehrávají 

alespoň na částečné bázi dobrovolnosti a každý se věnuje té činnosti, jež je mu bližší. Díky tomu se 

táborové práce stávají pro většinu členů minimálně snesitelné, pokud nejsou rovnou zábavou.

Význam ekonomického kapitálu
Šerm všeobecně představuje poměrně nákladný koníček. Ačkoliv v podobě peněz nehraje 

ekonomický kapitál významnou roli ve vztahu k pozici člena ve skupinové hierarchii, je důležitý 

zejména  při  vytváření  kostýmu.  Jeho  potřebné  množství  však  záleží  na  dalších  schopnostech 

jedince, jako je kupříkladu šití, práce s kůží a dřevem a podobně. Cenový rozdíl mezi koupenou 

látkou a ušitým oblečením je často propastný. Pro lepší představu metr vlněné látky, strojně tkané, 

se dá sehnat velmi zhruba od dvou set padesáti korun, někdy i levněji. Na nejběžnější tuniku je 

potřeba zhruba dva až tři metry této vlny. Potřebné množství se samozřejmě odvíjí podle rozměrů 

budoucího nositele. Oproti tomu hotová tunika na míru švadlenou, šitá ručně, bez použití stroje se 

může pohybovat i v řádech tisíců. Za pomocí vlastních dovedností je tak možné minimalizovat 

potřebný ekonomický kapitál k vytvoření kvalitního kostýmu. 

Investicí  ekonomického  kapitálu  do  kostýmu  se  tato  forma  kapitálu  převádí  do 

objektifikovaného sukbulturního kapitálu, který již pozici ve skupině ovlivňuje. Nicméně to, že si 

někdo nakoupí drahé šperky, kostým přesně podle nálezů, ručně šitý, z ručně tkaných a barvených 

látek, ještě nezaručuje jeho postup v rámci skupinové hierarchie. Jak jsem již předeslal, vždy je 

zapotřebí  i  ostatních  forem důležitých  pro  postavení  jedince  ve  skupině.  V tomto  případě  bez 

znalosti  historických  reálií  a  toho,  co  členové  skupiny  vnímají  jako  autentické,  hrozí,  že  si 
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jednotlivec s  velkým ekonomickým kapitálem nakoupí  množství  nevhodných předmětů,  což ve 

finále nepovede ke kýženému nabytí postavení ve skupině.

Ekonomický kapitál tedy může být zdrojem objektifikovaného subkulturního kapitálu, ale 

samotný pro získání postavení nestačí. 

Naopak převeditelnost kapitálu subkulturního zpět do ekonomického je i na scéně raného 

středověku,  možná  v  rámci  celé  šermířské  scény,  velmi  malá  a  omezuje  se  zejména  na  různé 

řemeslníky a obchodníky, kteří díky svým kontaktům anebo dovednostem získali, případně vyrobili, 

zboží na prodej. Odpovídá tak řadě jiných subkultur. 

Aud kalhotka
Tato kapitola je pojmenovaná po ženě ze staroseverského díla Sága z losího údolí. V sáze se 

o Aud píše, že nebyla ani krásná, ani zvlášť šikovná. Svou přezdívku si vysloužila kvůli své oblibě 

v mužském oblečení, což nakonec jejímu muži posloužilo jako důvod k rozvodu. Po rozvodu se 

rozhodla pro pomstu, oblékla si mužské oblečení, v noci probudila svého bývalého manžela Tórda a 

zaútočila na něho. Těžce ho zranila, avšak Tórd proti ní nezakročil, neboť dle jeho mínění jednala 

tak, jak bylo třeba (Plavjaniková 2014). Postava Aud tak demonstruje, jakým způsobem mohl být 

„dělán gender“ v severských zemích raného středověku. Ukazuje jak hranice tehdejší společnosti, 

tak i některé její zvyklosti v kontextu genderu. Zároveň nám může pomoci při pochopení toho, jak 

je gender dělán v rámci skupiny raně středověkého historického šermu dnes a jakou roli uvnitř této 

konkrétní skupiny hraje. Domnívám se, že gender je v rámci scény raně středověkého šermu vždy 

dělán  na  základě  určitého  předporozumění  aktérů.  Pro  začínajícího  člena  toto  předporozumění 

zpravidla vychází z pravidel skupiny. Ta se utváří, jak jsem již psal dříve, na základě sdíleného 

aktérského diskurzu, tedy především odborných znalostí, o tom, co je historicky autentické a co 

nikoliv. I dělání genderu je tak do velké míry podřízené právě historické autenticitě jedince. Dělání 

genderu  uvnitř  skupiny  je  tedy  vždy  vztahováno  k  tomu,  jak  je  vnímaná  historicky  „věrná“, 

autentická role jedince v tehdejší společnosti. 

Během času, který jsem se Svatogorci strávil, neměli jedinou bojovou členku a v otázce 

bojovnic jsem se tak musel spolehnout na výpovědi mužů i žen zejména při rozhovorech. Bohužel 

kvůli  této  situaci  jsem zároveň  ani  neměl  možnost  vypozorovat,  jak  by  se  skupina  chovala  k 

nebojovému mužskému doprovodu ženských bojovnic a proto i dále hovořím o doprovodu primárně 

jako o ženském.

Svatogorci vznikli jako výlučně bojová skupina a díky tomu se jejími členy mohli stát pouze 

muži a ženy, jež s nimi pravidelně trénovali a bojovali na bitvách. Pro boj samotný jsou důležité 
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vlastnosti, které si většina členů spojuje spíše s muži, jako jsou síla, odvaha, rychlost. Pokud se 

úspěšnou bojovnicí stane žena, v očích mužských členů skupiny nabývá těchto mužských vlastností 

a podle toho se k ní i chovají. O jedné z bývalých členek se vyjádřil Tosti: „Jo prostě no ona byla  

spíš taková babochlap no.“ (upraveno). Taková členka tedy nabývá obdobného postavení jako Aud 

ze začátku této kapitoly snad jen s tím rozdílem, že jí nebude její „mužské“ chování způsobovat 

potíže, jako Aud. Bojovnice pak navíc musí v bitvě nosit mužské oblečení, aby nebylo poznat, že se 

jedná o ženy z důvodů historické věrnosti, neboť jejich účast v bitvách není dostatečně historicky 

podložená. Svatogorci jako takoví měli za dobu své existence několik oficiálních členek, jež vždy 

bojovaly. V táboře by pak naopak žena – bojovnice měla nosit ženské oblečení, nicméně nemusí se 

účastnit činností, které ostatní vnímají jako činnosti ženské. 

Obecně  ženská  role  v  táboře  představuje  zajímavé  téma.  Většinu  prací  zastávají  mužští 

členové,  případně burlaci  – zejména zajišťování  dříví  a  samotného ohně.  Ženy se přidávají  při 

stavbě, případně bourání tábora a vybalování, případně balení vlastního vybavení a vytvářejí tak pro 

sebe i své muže potřebné zázemí. Tradičními ženskými činnostmi v táboře jsou hlavně vaření jídla 

pro skupinu, případně věnování se řemeslům spojených s textilní výrobou, jako je například pletení. 

Případně se mohou věnovat činnostem, na které zpravidla členové nemají čas, avšak jsou velmi 

potřebné, jako je například focení během historických festivalů.
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Obr. 13 – Jedním z řemesel, kterému se ženy mohou věnovat, je předení nití pro budoucí použití při 
tkaní, či pletení. Zdroj: Michael Strohschein

V podstatě ve všech případech žen, které se se skupinou účastní historických akcí, je do 

skupiny přivedli jejich partneři. Kvůli tomu funguji primárně jako jejich doprovod, neboť žádná se 

nevěnuje přímému boji a aktivně se skupinou netrénuje. Nicméně v historii skupiny byli i opačné 

případy, kdy členkou byla žena – bojovnice a naopak její přítel figuroval coby doprovod. Z tohoto 

důvodu je vhodnější nerozdělovat skupinu na bojové členy a ženský doprovod, nýbrž na bojové 

členy, nebojové členy a doprovod. Členství není podmíněno genderem, ale rolí ve skupině obdobně 

jako cena života jedince v raně středověké Kyjevské Rusi.  

 „Takhle  tam byla  Aldríf  a  měla  toho  svýho Bragnieho (..),  když  to  tak  Bragni  s  náma  

nejezdil, ale když jako mezi náma byl, tak jako nebyl to Svatogorec (..). A i kdyby chtěl jezdit s ní,  

tak si myslim, že prostě on taky nebude... nebudem ho zaúkolovávat že jo. (..) nejde vyloženě o  

ženský jo. Jde o to, že prostě kdyby Svatogoce vedla prostě ženská, tak budem poslouchat jí že jo. A  

jako ona by měla kluka a my bysme si řikali "Jo asi to bude dobrej šermíř, ale ty vole jako, pět let  

známe jí že jo." (Něvgorad, upraveno)

Žena, která se nevěnuje boji, se až donedávna nemohla stát oficiální členkou. I proto jejich 

pozice ve skupině, stejně jako povinnosti v táboře, byla a často stále je značně ambivalentní. V 
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rámci  skupiny  totiž  neexistuje  oficiální  ženská  hierarchie.  Pokud  se  se  skupinou  některá  žena 

účastní historického festivalu, jako doprovod jejího přítele, pak po ní zpravidla nejsou vyžadovány 

žádné činnosti  v táboře.  Její  jedinou povinností  je  mít  kostým odpovídající  bohatostí  postavení 

muže. Ovšem zapojení se do táborových prací a celkově angažovanost v rámci skupiny tak, jak 

jsem o ní hovořil v předchozí kapitole, většina členů hodnotí pozitivně a to dokonce tak, že právě 

díky angažovanosti se taková žena může stát i oficiální nebojovou členkou.

Ačkoliv oficiální ženská hierarchie neexistuje a lze ji pouze odvodit od hierarchie mužské, 

na chování  jednotlivých žen v táboře se i  tak projevuje.  Takto své role popsala Vseslava,  jejíž 

postavení je na úrovni pěšáka. 

„Tak jako spíš, co je potřeba no. Jako když je potřeba, tak dojdu i pro dřevo, ale to většinou  

obstaraj kluci, že podaj jakoby větší klády nebo něco. Napouštět vodu chodim, do vědra třeba (..)  

Nebo když je potřeba něco s tou kuchyní. (..) Když jsme byli tenkrát na tom, co to bylo? Mokráč  

nebo co, že to bylo do tábora docela daleko a bylo hodně střetů, tak  si tam u mě Harald vyměňoval  

štít vždycky a prostě takový ty ženský věci no.“ (upraveno)

Pro srovnání vyjádření Domny, jež naopak zaujímá jednou z nejvyšších ženských postavení 

ve skupině. 

„Spíš se vidim jako takovou ozdobu než... Jako když někdo požádá, abych pomohla, tak  

samozřejmě pomohla, ale sama od sebe, řikám na rovinu, že prostě nepomáhám. (..) zase se snažim  

pomoct tý skupině jinými způsoby.“

Ženské a mužské role ve skupině tak částečně odpovídají pozici daného jedince ve skupině. 

Postavení v rámci hierarchie tak zcela očividně nezáleží na genderu, ale na tom, jakým způsobem se 

jedinec zapojuje do skupinového dění a dalších formách kapitálů, kterými disponuje. Zároveň také 

práce, které zastává pěšák, odpovídají činnostem, jež zastává žena stejného postavení – převážně 

fyzická práce v táboře, zatímco bojar bude spíše pomáhat mimo tábor s organizací i žena na tomto 

postavení plní obdobné role. 

„Ty teda tam jezděj tak jako skutečně jako feudální šlechtičny, který jsou tam od toho, aby  

sledovaly zpovykaně to hemžení těch poddanejch.“ (Dobryňa, upraveno)

Z toho vychází, že doprovod členů a členek skupiny není zpravidla nucen vykonávat žádné 

táborové práce, nicméně pokud se zapojí, může díky tomu nabýt i členství, co by nebojový člen. I 

když  některé  ženy  vyslovily  názor,  že  po  dlouholetém  ježdění  jako  doprovod,  avšak  ne  jako 

oficiální členky, již je skupina bere jako svou součást. Někteří členové se však proti tomuto názoru 

74



ohradili. Zřejmě tomu tak je z nedostatečného zapojení se do skupiny a právě například táborových 

prací. 

Pro nebojový doprovod členů a členek je ale právě to, že nejsou přijímání jako členové 

kolektivu, signálem k pasivitě. Musí tedy projevit vlastní vůli a snahu pomoci skupině jakýmkoliv 

způsobem k tomu, aby začali nabývat postavení v očích členů. 

Pokud se žena tedy chce stát členem Svatogorců má v zásadě dvě možnosti: za prvé chovat 

se spíše v souladu s tím, co je očekáváno od mužů – tedy hlavně bojovat a nebo dělat gender v 

souladu s tím, jak skupina vnímá roli  ženy ve staroruské společnosti.  Pokud se rozhodne dělat 

„mužský“ gender, pak ji skupina bude vnímat částečně jako muže. Jako nebojová členka by naproti 

tomu měla plnit roli paní domu, která se stará o chod domácnosti, připravuje jídlo, tká látky, šije 

oblečení a podobně. V táboře na historické akci je ale tato role značně redukována, neboť jediné co 

reálně může taková žena dělat je vařit a případně se věnovat drobnějším řemeslům, které nevyžadují 

mnoho  nástrojů,  k  jejichž  přepravě  většinou  nemá skupina  ani  jednotlivci  dostatečné  kapacity. 

Ženám – bojovnicím tak vlastně šerm nabízí více možností i způsobů, jak se do skupiny dostat. Na 

druhou stranu tento problém není čistě ženský, ale i když skupina nově přijímá i nebojové členy, za 

celou dobu výzkumu nepřišel žádný muž, který by měl zájem dělat pouze nějaké řemeslo a proto 

nemohu soudit, jak by se tímto problémem vyrovnal. 

Ačkoliv se tedy může prostředí historického šermu zdát jako silně maskulinní záležitost, kde 

ženy  přebírají  typické  subkulturní  submisivní  postavení,  v  případu  Svatogorců  tomu  tak  není. 

Členství  není  předmětem jednoho  genderu.  Součástí  skupiny  se  může  stát  jak  muž,  tak  žena. 

Důležitá  je  pouze  míra  přínosnosti  pro  skupinu,  ať  už  fyzickou  prací  v  táboře,  pomocí  s 

organizováním skupiny anebo získávání nových informací o historických nálezech.

Bojarem v reálném životě
Svatogorci se schází i mimo historické festivaly a mimo své tréninky. Sdílí spolu šťastné 

chvíle i ty méně šťastné. Nejčastějším místem, kde se potkávají, jsou různé hospody. V podstatě jde 

o setkání přátel, kterými také jsou a skupinové hierarchie se zde projevují jen minimálně. Na první 

pohled byste  také neřekli,  že  se jedná o šermíře.  Ačkoliv někteří  z  nich nosí  i  různé metalové 

oblečení,  což shledává například Bouchalová (2011), jako typické oblečení pro většinu šermířů, 

nicméně takové oblečení v rámci skupiny ani zdaleka není pravidlem. 

Díky velkému množství práce, jež pro skupinu odvádí zejména lidé na nejvyšších postech, 

jim ostatní Svatogorci občas přijedou pomoci, jak jsem již psal, například s vyklizením garáže či 

sklepa,  často aby se udělalo místo pro další skupinové vybavení. Nejedná se ani tolik o projev 
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hierarchií, neboť nikdo tuto pomoc nevykonává na základě rozkazu, ale spíše jde o snahu pomoci 

jednotlivci i skupině. Částečně lze tuto výpomoc také vnímat jako jakousi kompenzaci toho, co 

všechno  skupině  jednotlivci  na  nejvyšších  postech  obětují  a  kolik  volného  času  je  organizace 

skupiny stojí.  Jde tedy o určitou reciprocitu v rámci angažovanosti ve skupině spíš než o status 

určovaný i dalšími prvky. 

Hierarchie jako takové se tak z prostředí skupiny mimo ní do běžného života nepřenáší a 

ovlivňovat jednání ostatních mohou pouze opět v rámci scény historického šermu, tedy například 

při setkání s ostatními šermíři mimo historické akce.
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Závěr
Téma hierarchií v rámci historického šermu je mnohem rozsáhlejší než je záběr tohoto textu, 

dokonce i úžeji zaměřené období raného středověku by vydalo na nejednu diplomovou práci. V 

rámci svého výzkumu jsem se pokusil rozkrýt, čím je hierarchie utvářena ve skupině Svatogorců, co 

všechno hierarchie ve skupině obnáší, jakým způsobem ovlivňuje jednání jednotlivců a jak může 

člen nabývat, či ztrácet své postavení v ní. Svou pozornost jsem zaměřil i na roli genderu ve vztahu 

ke skupinovým hierarchiím.

V rámci svého výzkumu jsem odhalil,  že kromě oficiální hierarchie existuje i hierarchie 

neoficiální.  Obě tyto hierarchie jsou na sobě poměrně nezávislé.  Zatímco oficiální hierarchie je 

poměrně  stálá,  neoficiální  mnohem dynamičtěji  odráží  momentální  nabývání,  či  ubývání  dříve 

zmíněných  typů  kapitálu  u  jednotlivých  členů.  Paradoxně  tedy  může  nastat  situace,  kdy  člen 

zastávající v rámci oficiální hierarchie nižší příčky, je všemi vysoce ceněn a v rámci hierarchie 

neoficiální  tak  zastává  mnohem  vyšší  příčky,  což  se  odráží  zejména  v  tom,  jakým  způsobem 

skupina  naslouchá  jeho  názorům  a  jaké  typy  úkolů  jsou  mu  svěřovány  (typicky  to  jsou 

zodpovědnější úkoly, než by mu náležely dle hierarchie oficiální). Postupem času se může stát, že 

takový člen nabude, na základě svého postavení v hierarchii neoficiální, vyššího postavení i v rámci 

hierarchie  oficiální.  Naopak  ztráta  postu  v  rámci  hierarchie  oficiální  u  nejvyšších  postů  je  na 

základě hierarchie neoficiální nepravděpodobná. 

Velmi  výrazný  stratifikační  efekt,  respektive  vliv  na  postavení  jedince  ve  skupině,  má 

bezesporu fyzický kapitál,  který jeho členové získávají  především na pravidelných skupinových 

trénincích.  Dále  může  postavení  jednotlivce  ovlivňovat  objektifikovaný  subkulturní  kapitál  ve 

formě autentického kostýmu, a ztělesněný subkulturní kapitál ve formě znalostí rekonstruovaného 

historického  období,  stejně  jako  pravidel  skupiny.  Skrze  objektifikovaný  subkulturní  kapitál  se 

může přeneseně projevovat i kapitál ekonomický (nákup nových předmětů), jehož využitelnost je 

ale podmíněná zejména znalostí toho, co je skupinou vnímáno jako autentické, či vhodné pro danou 

pozici. Významný stratifikační prvek uvnitř skupiny může mít i sociální kapitál jednotlivce, protože 

může skupině například zajistit pozvánku na různé soukromé historické akce. Zejména v případě 

nebojových členů skupiny je zcela klíčová pro subkultury typická angažovanost ve skupinovém 

životě a dění. Zajímavé je, že na rozdíl od subkultur vysoká míra angažovanosti nutně neimplikuje 

nárůst znalostí jedince o historických reáliích, které by se případně promítly do jeho kostýmu a tedy 

i do materiální autenticity. Takoví lidé se sice účastní většiny historických akcí, ale přesto nejsou 

vnímáni jako autentičtí. Z toho také vyplývá, že pouze čas nestačí k tomu, aby jednotlivec získal 
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postavení uvnitř skupiny. Pokud svůj vlastní čas jednotlivec nevyužije k získávání zmíněných druhů 

kapitálů, nebude moci na skupinové hierarchii stoupat vzhůru. 

Nejvýraznějším, nejviditelnějším prvkem, podle kterého lze odhadnout pozici  jednotlivce 

uvnitř skupiny, je jeho kostým. Ten má odrážet právě jeho postavení. Čím vyšší postavení, tím může 

být kostým bohatší – tedy může obsahovat více zdobených prvků, může být ušit z drahých látek, 

jakou je například hedvábí, může být obarven do barev, jež jsou vnímány jako „bohaté“ (zejména 

tmavě rudá, či tmavě modrá). Kromě toho také postavení jednotlivce ovlivňuje, jaké úkoly mu v 

rámci skupiny členové na vyšších postech přidělují. Zatímco nižší posty jako burlaci, či pěšáci plní 

především  manuální,  fyzické  práce  v  táboře,  bohatýři  se  zabývají  mnohem  více  problémy 

souvisejícími  s  organizací  skupiny.  Zároveň  členům na  vyšších  pozicích  často  skupina  odpustí 

drobné prohřešky spíše než nováčkům.

Dle pravidel skupiny žena nabývá postavení svého muže (pokud je na historické akci jako 

doprovod  a  není  členkou  skupiny).  Hierarchie  žen  se  tedy  odvozuje  od  oficiální  skupinové 

hierarchie a to i v případě nebojových členek skupiny. Zatím neexistuje žádná oficiální hierarchie, 

která by byla určená ať už pro ženy, doprovod, nebo nebojové členy. Je proto zajímavé, že nebojové 

členky si vliv a existenci hierarchie uvědomují a tato hierarchie na ně samotné působí obdobně jako 

na bojové členy a níže postavené členky se spíše věnují fyzické práci a řemeslům, zatímco výše 

postavené členky odvádí práci pro skupinu mimo táborové práce. 

Dělání genderu se projevuje zejména v případě žen, které by se chtěly věnovat boji, tedy 

činnosti,  která  je  vnímána  tradičně  jako  mužská.  Těmto  ženám  jsou  pak  připisovány  často 

charakteristiky, které si aktéři pojí spíše s muži a mohou se stát oficiálními bojovými členkami 

skupiny a pohybovat se na skupinové hierarchii zcela nezávisle. Na druhé straně pak jsou ženy 

dělající gender v souladu s tím, co je vnímáno jako autentická historická role žen ve společnosti. 

Tedy především předvádějící „ženská řemesla“, kupříkladu tkaní látek, šití, či vaření. Díky tomu 

také mohou získat postavení ve skupině,  nejprve neoficiální a později  i  jako oficiální nebojové 

členky. Nicméně za celou dobu existence skupiny se nenašla žádná žena, či muž kteří by do skupiny 

vstoupili  jako  nebojoví  členové,  aniž  by  předtím  ve  skupině  nefiguroval  jejich  partner  nebo 

partnerka jako bojový člen. Obdobně jako žena může účastí v boji a dalšími „mužskými“ činnostmi 

dělat mužský gender, což ve finále má za důsledek to, že ji ostatní jako muže částečně vnímají,  

vidina „pravého“ muže může být podkopávána například nošením neúměrného množství šperků. 

Potom může být takový muž žertovně označován jako „princeznička“, nicméně toto označení nutně 

neimplikuje urážku, ani nutně pokles v jedné z hierarchií. K poklesu (především v neoficiální) na 
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hierarchii  může  dojít  až  poté,  co  by  tato  záliba  ve  špercích  narušovala  historickou  autenticitu 

daného člena.

Na  první  pohled  mohou  Svatogorci  působit  jako  skupina  skoro  až  polovojenského 

charakteru, avšak při bližším pohledu se toto zdání rozplyne. Na první pohled pevná hierarchie je 

podrývaná hierarchií  neoficiální,  jež reflektuje aktuální změny ve skupině mnohem dynamičtěji. 

Poměrně příkré chování hlavně nejvyšších postů při prvních trénincích se za čas rozplynou tím, jak 

si burlak osvojuje pravidla skupiny, získává znalosti a další formy kapitálů. Postupně jej přijímají 

mezi sebe, zkouší jeho charakter, výdrž i motivaci. I když se stane později oficiálním členem či 

členkou,  nějakou  dobu  trvá,  než  jej  všichni  budou  brát  jako  součást  této  úzké  skupiny  velmi 

blízkých přátel,  rodiny. To je na celém fungování Svatogorců nejdůležitější.  Ačkoliv se obě dvě 

skupinové hierarchie projevují na jednání členů, nutnost, aby skupina držela pohromadě, jejich vliv 

omezuje. Svatogorci představují skupinu lidí, které pojí velmi zvláštní druh přátelství, a i když se 

často neshodnou, někdy to mezi nimi vře a občas nejdou pro ránu daleko, na konci dne si spolu rádi  

připijí na další boj, kde stanou bok po boku jako „vražedný“ stroj proti ostatním.
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Přílohy

Seznam příloh
1) Kalítko

2) Tarsola

3) Neautentický střih širokých kalhot

4) Autentický střih širokých kalhot

5) Kostýmový pas

Příloha č. 1
Obr. 1

Hliněný pohár, takzvané kalítko, o objemu zhruba 0,7 litru používané ke konzumaci nápojů.
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Příloha č. 2
Obr. 2

Kožená tarsola – v podstatě tašvice, kterou lze zavěsit na opasek a lze v ní nosit různé předměty.
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Příloha č. 3
Obr. 3

zdroj:  https://pastimesofpasttimes.blogspot.com/2014/05/viking-rus-pants.html

Široké  kalhoty,  takzvané  „varjažky“,  nyní  mezi  řadou  reenactorů  i  šermířů  vnímané  jako 

neautentické, vzhledem k tomu, že nerespektují střih částečně dochovaných archeologických nálezů 

širokých řasených kalhot. 
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Příloha č. 4
Obr. 5

Zdroj:  https://i.pinimg.com/474x/ee/cd/e0/eecde06a89c7127812bde8788cfe952b--viking-mest.jpg

Verze vikinských širokých kalhot vnímaní jako autentická. Rozdíl ve střihu je zejména v klínu mezi 

samotnými nohavicemi, „čtverci“ u spojení klínu a nohavic na zadní části, dále pak v v zakončení 

kalhot u kolen. 
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Příloha č. 5

Kostýmový pas

Jméno: Hans/ Solo

Ztvárňovaná postava: slovanský bojovník nižší střední třídy z okolí Gnězdova ve službách bojara 
Vladimíra I. 

Období: druhá polovina 10. století

Při  tvorbě  kostýmu se snažím vycházet  primárně  z  jednotlivých nálezů,  případně také odborné 
literatury. Většinu svého kostýmu zakládám na nálezech z kurganu L-95 z Gnězdova. Věci, které v 
tomto hrobu chybí, se snažím nahradit primárně z nálezů z blízkého okolí, případně analogiemi z 
blízkého kulturního okruhu, to zejména v případě textilií,  které se všeobecně na Kyjevské Rusi 
dochovaly spíše útržkovitě.  Při  rekonstrukci  různých artefaktů,  případně interpretaci  těch,  které 
rekonstrukcí  z  důvodu  nedokonalosti  dochování  nelze  nazvat,  mě  zajímá  hlavně  jejich  reálné 
použití v historii, tedy to, jak mohly být opravdu používány. I proto jsem si nechal vyrobit kromě 
tupých zbraní určených k šermu i ostré varianty zbraní z hrobu L-95. Dále se snažím, aby byly 
jednotlivé prvky funkční i mimo posedávání v táboře a proto testuji vybavení na různých pochodech 
přírodou a podobně.  Veškeré části  oděvu jsou ručně šité,  některé i  z  ručně tkaných látek nebo 
přírodně barvené.
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Základ kostýmu tvoří jednoduchá kratší vlněná tunika T-střihu s bočními klíny, průramky a 
límečkem. Je barvená do žluta cibulovými slupkami. Žlutá barva je v ruských nálezech poměrně 
častá i  na méně kvalitní  vlně (Nakhlik 1964),  proto se hodí i  pro znázornění nižší  společenské 
vrstvy. Samozřejmě nejméně kvalitní vlna barvená nebyla vůbec (ibid.). Bohužel v Rusku chybějí 
kompletnější nálezy textilií, nicméně límeček je poměrně dobře znám z nálezů ve Skjoldehamnu, 
ale i například z oblasti ladožských jezer (Kuchkurkina 2014). Zároveň v hrobě L-95 byl nalezen 
jediný knoflík (ačkoliv v oblasti pánve) a lze tak dle mého názoru předpokládat oděv s nějakou 
formou zapínání.

Knoflík z hrobu L-95 a knoflík vyrobený dle rozměrů originálu. 
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Tuniku dále doplňují kalhoty vyrobené podle vzoru nálezu ze Skjoldehamn. Materiál je nebarvená 
vlna horší kvality. Oproti originálu jsou jiné barvy a neobsahují ozdobné tkanice a ozdobné stehy. 
Snažil  jsem  se  spíše  o  jednoduchost,  která  by  symbolizovala  nižší  sociální  status  a  zároveň 
neobsahovala různé etnicky specifické prvky.

Přední strana kalhot

Zadní strana kalhot
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Předpokládaný střih nálezu kalhot ve Skjoldehamnu vč. ozdobných tkanic a stehů ve spodní části

Dalšími prvky oděvu jsou naalbindingové vlněné ponožky v zeleno-oražnové kombinaci pletené 
pomocí tzv. Oslo stitch. Nálezů různých naalbindingových rozličných kusů oblečení máme řadu po 
celém světě vč. Ruska (Kuchkurkina 2014). Bohužel se mi nepodařilo žádný konkrétní (kompletní) 
nález v Rusku dohledat. 

Naalbindingové rukavice mám naopak pletené tzv. York stitch.  
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Pro srovnání známé naalbindingové rukavice z Osla

Dalším důležitým prvkem kostýmu jsou boty. Bohužel, jako u ostatních přírodních materiálů se v 
oblasti Gnezdova v daném období příliš bot nedochovalo. Proto jsem se uchýlil k vytvoření bot 
podle obuvi z Novgorodské oblasti. Zároveň je tento typ obuvi poměrně rozšířený a lze jej nalézt i 
například v Haithabu (Grew 2001). Jedná se celokožené tzv. převracené boty. 
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Originál z Novgorodu

Mezi základní doplňky nejen do chladnějšího počasí patří rozhodně kápě. Moje kápě je vytvořená 
opět dle nálezu ze Skjoldehamnu. Materiálem je černo-bílá vlna ve vzoru rybí kosti. Rybí kost je 
poměrně častá vazba na nálezech různých kvalit vč. těch nejnižších (Nakhlik 1964, Kochkurkina 
2014), hodí se tak i pro nižší vrstvy. Problematická může být černá barva, neboť dosáhnout tmavých 
odstínů  bylo  v  minulosti  velmi  náročné  a  už  jen  tmavě  šedá  představuje  v  ruských  nálezech 
naprosté minimum těch nejluxusnějších vlněných textilií  (Nakhlik 1964).  Proto ji  mám v plánu 
nahradit přijatelnější barevnou kombinací.
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Srovnání s originálem ze Skjoldehamnu

Další vrstvou oblečení je hnědý vlněný plášť (viz první fotografie), jehož přítomnost předpokládá v 
hrobu L-95 poměrně masivní spona. V mém případě jej nosím většinou sepnutý u boku, protože 
právě v této oblasti se spona v nálezové situaci nacházela. Zároveň o podobném stylu nošení pláště 
hovoří i Ibn Fadlan při svých cestách po Kyjevské Rusi (McKeithen 1980).

Rekonstrukce spony nalezené v hrobě L-95
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Srovnání s originálem

Další nedílnou součástí mužského oděvu je opasek (Stepanova 2017). V hrobu L-95 byl nalezen 
poměrně bohatě zdobený opasek, avšak beze spony. Z tohoto důvodu jsem se pokusil udělat opasek 
na  „šněrování“.  Analogie  k  tomuto  způsobu zapínání  opasku lze  nalézt  například  na  opasku z 
Moschevaya Balka a obdobné zavazování lze nalézt i na některých pozdějších iluminacích. Zároveň 
na tomto opasku je proraženo několik děr, na které lze zavěsit různé váčky, případně nůž a podobně. 
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Šněrování opasku z Moschevaya Balka

Na opasku nosím zpravidla tarsolu s kováním, které bylo nalezené opět v hrobu L-95. Tvarově 
vychází z jiných nálezů tarsol. Na výšku měří cca 10 cm. 
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Nákres nálezu z hrobu L-95

Další nedílnou součástí prakticky všech kostýmů bez rozdílu znázorňované vrstvy, či pohlaví je nůž 
(Stepanova 2017). Nálezů nožů v různém stavu je poměrně velké množství. Řada z nich má na 
dnešní  poměry  relativně  malé  rozměry  s  celkovou  délkou  do  cca  15  cm.  Tento  nůž  není 
rekonstrukcí žádného konkrétního, jedná se o představitele typického tvaru i velikosti tehdejších 
nožů. Pochva nože je částečně inspirovaná nálezem z Haithabu. 
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Ke zpevnění  nohavic mi slouží  ručně tkané vlněné ovinky o šířce 10 cm v jednoduché 
hnědo-bílé přírodní kombinaci ve vzoru rybí kosti. Obdobné typy ovinek ve stejném vzoru známe z 
řady nálezů (Beatson in Vlasatý 2015). 

Mezi  několik  málo  šperků,  které  nosím  k  civilnímu  kostýmu  patří  náhrdelník  s  pěti 
skleněnými korálky , větší počty korálku v rámci hrobu často identifikují ženský hrob (Jesch 1991, 
Stepanova 2017), proto jich mám jen menší množství. Ačkoliv existují zmínky o tom, že zelené 
korálky byly jedny z nejdražších (McKeithen 1980), zřejmě existovaly i dražší – například různé 
akvamarínové (Stepanova 2017). Proto se domnívám, že tento náhrdelník nesymbolizuje vysoké 
postavení jeho majitele. Z ženských bohatých hrobů jsou známy nálezy i několika desítek různých 
korálů  v  mnoha  řadách  nad  sebou  (Kochkurkina  2014).  Dále  na  náhrdelníku  nosím Perunovu 
sekyru, která je darem družiny za oddanou službu a odznak příslušnosti ke Kyjevskému Vladaři – 
známý trizub. 

98



V táboře je nutné samozřejmě i se nějakým způsobem najíst, či napít. K tomu mám tzv. kalítko o 
objemu cca 0,7 litru a dřevěnou misku a lžičku. Nicméně v tomto případě se nejedná o rekonstrukci 
žádného konkrétního nálezu. 
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Bojový kostým

V rámci historického šermu je nutné mít i kostým do bitvy. Pro jednoduchost kostýmu se snažím, 
aby se od sebe civilní a bojový kostým pokud možno příliš nelišily. Proto podzbrojové tuniky ze 
silné  šedé  vlny  používám  i  běžně  v  chladnějším  podnebí  jako  součást  civilního  kostýmu. 
Nejvýraznějším  rozdílem  je  tak  pouze  kroužková  košile  z  kombinace  plochých  nýtovaných  a 
vysekávaných kroužků a dále přilba typu Gnezdovo II. 

Zbraně nalezené v hrobě L-95 jsou typickými představiteli  nejpoužívanějších zbraní  během 10. 
století  (Kirpičnikov 1966),  zejména pokud se jedná  o sekyru Kirpičnikova typu II,  osazená  na 
toporu dlouhém cca 80 cm, což je  opět  dosti  typická délka pro jednoruční  sekyry nalezené na 
Kyjevské Rusi (ibid.) 
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Nákres originálu
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Nález originálu

Další zbraní nalezenou v rekonstruovaném hrobě bylo jednoruční kopí (možná oštěp?).

Srovnání s originálem
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Helma typu Gnezdovo II je určena svým bohatým zdobením jednoznačně představitelům nejvyšších 
společenských vrstev. Osobně vnímám interpretaci této helmy, kterou vlastním jako již v současné 
době spíše nevyhovující. Protože tedy neodpovídá ztvárňované společenské vrstvě, ani není úplně 
nejlepší interpretací, rád bych se jí v budoucnu zbavil výměnou zřejmě za nějakou skrytou helmu, 
resp.  helmu  zašitou/zatkanou  do  čepice.  Spolu  s  tím  bych  se  zbavil  i  kroužkové  košile,  aby 
ztvárňovaný bojovník byl opravdu spíše ze střední vrstvy. Pro srovnání níže nález, ze kterého je 
helma odvozena.

Součástí  bojového  kostýmu  je  dále  štít  tvořený  dřevěnými  prkénky  s  vnitřními  žebry, 
lemovaný surovou kůží a potažený z obou stran vrstvou lnu. Vzhledem k síle dřeva je poměrně 
robustní, avšak konstrukčně tak docela neodpovídá nalezeným štítům (větší tloušťka, váha, chybí 
zužování ke krajům), proto bych jej rád v budoucnu vyměnil za autentičtější. 

Budoucí vývoj:

V blízké budoucnosti  bych rád začal  s  obměnou již  nevyhovujících  částí  kostýmu.  Co se týče 
civilního kostýmu rád bych vyměnil tuniku i kalhoty za obdobné kusy, avšak z ručně tkané vlny. 
Ačkoliv je pravděpodobné, že příslušníci středních a nižších sociálních vrstev nosili spíše kratší 
oblečení (Stepanova 2017), rád bych tuniku o něco prodloužil, cca lehce nad kolena. Kalhoty bych 
naopak chtěl  střihem lépe  vypasovat,  aby více odpovídaly nálezu ze  Skjoldehamnu.  Dále  bude 
potřeba vyměnit již dosluhující boty. S tímto typem bot jsem byl poměrně spokojen, zároveň se 
jedná o jedny z mála bot v celém Rusku, proto bych rád opět v podstatě stejné.

Jak již jsem naznačil,  relativně velké změny by měl doznat bojový kostým. Rád bych se zbavil 
helmy i kroužkové košile. Helmu bych rád vyměnil za všitou tzv. „lebku“, tak aby byla v podstatě  
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pro oko diváka neviditelná a tedy celkový dojem byl spíše „chudší“. Poté bych rád vyměnil štít za 
lehčí a autentičtější verzi (tzn. tenčí, nálezové umbo apod.). 
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