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Název: 
Chladná zbraň - meč nejen jako umělecké dílo 

 

Anotace: 
 Záměrem této práce je představení nástroje-meče v ucelené jeho historii nejen 

jako uměleckého díla, včetně činností lidstva s ním spojené.  

 

 Cíl práce je dokázat, že na meč se dnes nelze dívat jen jako na umělecké dílo. 

Chci ukázat, že meč není pouhým nástrojem, byť někdy umě zdobným. 

 

 Metoda pro vypracování bakalářské práce se odráží ve studiu odborných textů a 

vlastní praxe, vztahující se k danému tématu. 

 

 Práce je rozdělena do několika částí. V té první jsem přiblížil základy 

technologie výroby od prvopočátku vzniku meče. V druhé části je zobrazen jeho 

historický vývoj a konstrukce jak šla spolu s vývojem člověka. Tuto část uzavírá popis 

několika tradičních evropských škol šermu s důrazem kladených na italskou školu. 

V páté kapitole se obracím na legendární meče. Na jejich význam, symboliku a 

postavení v uměleckých dílech. Šestá kapitola je o prevenci násilí. Poslední částí je 

využití daného tématu v pedagogické praxi. 
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Title: 
Cold weapon - sword not only like work of art 

 

Abstract: 
 

 The aim of this work is a performance tool, sword in his comprehensive history 

not only as a work of art, including the activities of mankind with it. 

 

 Aim is to prove that the sword is now not only watch as a work of art. I want to 

show that the sword is not just a tool, albeit sometimes skill decorative. 

 

 Method for developing thesis is reflected in the study of texts and their own 

experience related to the topic. 

 

 The work is divided into several parts. At first I approached foundations of 

technology from the very beginning of the sword. The second part shows the historical, 

development and design as she went along with the development of man. This part 

closes the description of several traditional European fencing schools with an emphasis 

on Italian school asked. In the fifth chapter, I turn to the legendary sword. Their 

importance and status symbolism in works of art. The sixth chapter is about preventing 

violence. The last part is the use of the topic in educational practice. 
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1 Úvod 

 Meč – zbraň, symbol, umělecké dílo. Po staletí doprovází člověka, jako věrný 

druh, jeho vývojem na cestě životem. Spoluutváří jeho zvyky, způsoby i morální 

hodnoty. Do dnešních dob, kdy už není meč hlavní zbraň, nýbrž symbol a koníček, nám 

zůstávají zvyky, které stále dodržujeme. Muži si zapínají kabát z levé strany, aby 

pravou rukou mohli kdykoliv tasit meč. Potřásáme si pravou rukou na znamení, že 

nejsme ozbrojeni. Muži vedou ženu po pravé ruce, protože vlevo visí meč. Do 

rytířského stavu se pasuje poklepem meče a jeho zlomením muž ztrácí svou čest. Na 

důkaz kapitulace se odevzdával meč a meč se také obětoval bohům. 

 

 Lidé jsou od pradávna svojí tělesnou stavbou značně znevýhodněni před zvěří. 

Ta je rychlejší, lépe slyší, lépe vidí a pro mnoho druhů zvěře je člověk kořistí. Proto 

člověk hledal zbraň. Jednou z nich je právě meč. Jeho konstrukce je natolik složitá, že 

vynalezený postup jeho výroby, bez znalostí moderní metalurgie je pozoruhodný a pro 

dnešního člověka nepochopitelný. Samotné zpracování rud nutných pro jeho výrobu je 

uměním, na které musíme hledět s údivem. Navíc jeho význam v symbolice je tak 

velký, že v lidské historii stěží najdeme nástroj, jenž by meč předstihl. 

  

 Úvodem je třeba říci, že ve své práci se zaměřuji pouze na meče evropské 

s důrazem na období raného středověku až po období renesance, kde meč ztrácí své 

postavení jako hlavní zbraně. Záměrně vynechávám obsidiánové meče z oblasti Jižní 

Ameriky, protože konstrukce, způsob používání i význam zastřel mlhou čas a dávní 

conquistadoři. Vynechávám i meče africké, indické a z blízkého východu, protože jejich 

výskyt je omezený a velmi obtížně se datují. Zachované exempláře z evropských muzeí 

pocházejí ze sbírek cestovatelů z 19. a 20. století. A na konec úplně ponechávám 

stranou meče japonské. Zde je důvodů hned několik. Jejich výroba a vývoj jsou natolik 

komplikované, že rozsah této práce by plně nestačil k základnímu zmapování již 

předem zmíněného. Jejich názvosloví a typologie je natolik rozmanitá, že i poměrně 

slušně informovaný čtenář by se brzo při nejmenším v textu ztratil. A co je 

nejdůležitější. V Japonsku je meč životní cestou i učením, které nejaponsky myslící 

člověk nedokáže pochopit.  
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2 Kov a jeho zpracování 

2.1 Doba bronzová 
 Konec neolitu předznamenal příchod kovu do dějin lidstva. Na začátku této 

cesty byla doba bronzová. Někteří historikové mluví i o době měděné avšak pouze 

v oblastech, které byly bohaté na měď v čistém stavu. V Evropě hovoříme o oblasti 

Balkánu a Karpatské kotlině, dnešní Maďarsko, Slovensko a Bulharsko. Dobu 

bronzovou datujeme na našem území od 2 tis. př. n. l. Objev bronzu je závislý na 4. 

poznatcích. 

1. Měď je kujná (bod tání je 1080 C°, je měkká a teplota se pozná podle barvy). 

2. Lze ji získat pálením z rudy. 

3. Dá se tavit 

4. Je možné vyrobit slitiny mědi. 

 Bronz vzniká slitinou mědi a cínu. Jeho významná naleziště byla v oblasti 

Krušných hor a také v Anglii. Problém je v přesném poměru. Meč jako takový je 

nástroj, od kterého požadujeme protichůdné vlastnosti. Chceme, aby byl dosti tvrdý, 

kvůli zachování ostří, ale aby byl dostatečně pružný a tím se zamezilo jeho lámání při 

střetu s tvrdší překážkou nebo jiným mečem. Staří kováři zjistili, že přidáním 10% cínu 

do mědi se její tvrdost zvyšuje 8 krát. A přidáním 13% procent cínu se snižuje bod tání 

mědi o 30%. Proto se ustálil obecný poměr mezi 8% až 12% cínu. Pro zbraně se 

přidával ještě větší poměr. (Byam, M. 1992) 

 

 Vrcholem zpracování v ranější době bronzové jsou meče mykénské. Zde se 

vyskytují délky čepelí až 90 cm, což svědčí o neobvyklé zručnosti tamních kovářů. Tato 

kultura zaniká a s ní i dokonalost výroby ve 12. stol. př. n. l. Ve starší době bronzové je 

nutno říci, že Česká kotlina se v tomto odvětví výroby prosadila na Evropské úrovni. 

Výrobky pocházející z našeho území se nacházejí jako součást vykopávek až v Anglii. 

To má vysvětlení ve faktu, že naším územím procházela Jantarová stezka, po níž se 

dostávalo naše zboží až na Balt, kde putovalo dál do zemí Albionu. Toto období 

nazýváme kulturou Únětickou, podle naleziště v Úněticích. 

Samotný meč pak vznikal prodlužováním dýk a tehdejších nožů. Odléval se do forem a 

jeho střed byl zesílen žebrem po celé jeho délce. 
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  Meče tehdejší doby můžeme rozdělovat podle tvaru rukojeti. Známe tvary 

rukojeti jazykovitého a destičkového tvaru a taktéž rukojeti plného neboli litého tvaru. 

 

 Tady dochází k prvnímu významnému zdobení. Již v tomto období se meče 

dostávají do literatury ve středomoří. Nejznámější jsou eposy Ilias a Odyssea. Postup 

samotného odlévání se nám zachoval do dnešních dob. 

 

 Šlo o tzv. techniku ztraceného vosku. Forma se vymodelovala z vosku a pak 

obalila hlínou. Do tohoto obalu ztvrdlé hlíny se nalil roztavený kov. Vosk se rozpustil a 

vyplnil nerovnosti ve formě. Po ztuhnutí odlitku se obal rozbil a následovalo další 

opracování čepele. Každý meč pak byl originálem. 

 

2.2 Doba železná 
 Ještě než plně ustoupila doba bronzová, začínají se vyskytovat výrobky železné. 

Tyto doby se prolínají z jediného důvodu. Železo v jeho prvopočátcích není příliš 

kvalitní a výrobky z bronzu jsou na vrcholu své kvality. Bohužel z počátku této doby se 

nezachovalo příliš artefaktů, protože železo snadněji podléhá korozi než slitiny mědi. 

V našich krajích datujeme příchod železa do doby 8. stol. př. n. l. Je pravdou, že železo 

je známé už od dob zhruba 3 tis. př. l. ale jedná se o železo meteorické. To pro vysoký 

obsah niklu je těžko zpracovatelné. Navíc slouží jako předmět kultu a uctívání. Máme-li 

na mysli železo jako takové vytavené z rud, musíme se podívat do říše Chetitů v období 

kolem let 1500 př. n. l. Tady je ovšem znalost výroby železa chráněna a do oblasti 

Řecka se dostává až 1200 – 1000 let př. n. l. Na naše území přichází již v zmíněném 8 

stol. př. n. l.  Toto období ve střední Evropě nazýváme jako kulturu Halštatskou. Tento 

název získává podle vykopávek ve městě Halštat. Jedná se o město, kde se nacházelo 

významné naleziště soli, které proslulo svou bohatostí a díky tomu i rozsáhlostí 

vykopávek. Podle nálezu, zde také hovoříme kultuře 19 krásných mečů. První železné 

nástroje a tím myslíme i meče, vznikají stejně jako bronzové. 
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 Jsou odlévány v jedné formě, kde rukojeť i čepel tvoří jeden celek. Samotnou 

čepel taktéž vyztužovalo žebro ve tvaru zvlněného listu, vedené středem čepele. Čepele 

se prodlužují od 50 cm. až na 1 m. šířka samotné čepele byla okolo 6 cm. Takový meč 

broušený na obě strany byl určený jak k bodání, tak i k sekání. Od konce 4 stol. př. n. l. 

vystupují z temnot věků kmeny, kterým říkáme Keltové. Osídlily střední Evropu a 

pozvedli tehdejší výrobu železných mečů k dokonalosti. Toto období nazýváme dobou 

Laténskou podle naleziště La Téne ležící v dnešním Švýcarsku. Dochází k významnému 

zdobení mečů i jejich pochev. Proto někteří historici nazývají také tento styl stylem 

krásných mečů. Keltové při svých výbojích, jimiž zasáhli celou jižní Evropu, zavlekli 

výrobu mečů do celé Evropy. O jejich mečích se dozvídáme z pramenů Římských 

dobových historiků. Přestože Keltové patřili k nejlepším mečířům své doby, ani jejich 

meče se neubránily přílišné měkkosti. Například Vergilius v Eneidě a nebo Říman 

Polybius, popisují první bitvu s Kelty u řeky Addy v roce 360 př. n. l. Zde se 

dozvídáme, jak při prvním úderu se Keltům meče ohýbaly a vojáci je pak opřením o 

zem a nohou ohýbali zpět, aby mohli udeřit podruhé. (Augusta, P. 1995) 

 

 Nasycováním železa uhlíkem a následné kalení bylo teprve na počátcích svého 

zrodu. Nejznámější meče té doby jsou výrobky z keltského Norika. Z Říma se 

dochovaly čepele jednoduchého typu. Široká čepel s kosočtvercovým průřezem 

zakončená ostrým hrotem, zapadala do hladké manžety se zvoncovým obrysem. 

Rukojeť byla zakončena hlavicí kulovitého tvaru. Tento tvar převzali později i Římané. 

Tavba se prováděla v hliněných a zděných pecích. Jako palivo se používalo dřevěné 

uhlí. Při jeho spalování se dosahovalo teplot 1200 – 1300 C°. To bohatě dostačovalo 

k tavbě železné rudy. 

  

2.3 Wootz, Pravý Damašek 
 O existenci zbraní z damscénské oceli v Evropě máme zmínky z první poloviny 

6. století, kdy král Theodorich Veliký děkoval králi germánského kmene Trasamundovi 

za darované meče. Jejich čepele vypadaly, jakoby se na nich hemžili červíci různých 

barev a odstínů. Samotná ocel pocházela, jak už název vypovídá z Damašku. Tady se 

damscénské meče vyráběly již za císaře Diokleciána (284 – 305). 
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 Ve velkém se také vyráběly v Mezopotámii, Persii a především ve východní 

Indii. Za nejkvalitnější čepele byly považovány výrobky z oblasti dnešního Íránu. 

Damascénská čepel vynikala nejen svými výjimečnými vlastnostmi, ale i překrásnou 

kresbou na čepeli samotného meče. Ta však nebyla jen zdobením nebo rytinou. Byla to 

struktura zasahující do celého průřezu čepele. Vzorování záleželo na vkusu mečíře a 

bylo částečně i jeho podpisem. Jemnost vzoru se odrážela i v ceně. Pravý damašek 

vznikal roztavením oceli pomocí složitých technologií do malých hliněných nádob, do 

nichž se přidávaly různé příměsi. Ty byly tajnou recepturou kováře a měly dopomoci 

k lepší tavbě spolu s vytvořením požadované struktury. Velkou roli zde hrálo nauhličení 

oceli a pozdější způsob kalení. Kovář se orientoval podle barvy taveného materiálu 

v zatemněné kovárně. I toto umění vypozorované u svých učitelů choval kovář 

v tajnosti a předával ho pouze svým nástupcům. Arabesková struktura pravého 

damašku, někdy uváděného jako wootz, vznikala kováním pouze jednoho výchozího 

materiálu. Takový damašek nazýváme strukturním. Jeho kresba vynikne po přesném 

ohřevu hrubě krystalické oceli a následném speciálním kováním. Tímto kováním 

dochází ke značnému rozbití tvářené oceli. To je potřebné k vytvoření 

charakteristického vzhledu. Takto vzniklé mramorování nebylo účelné, ale mělo sloužit 

jako důkaz kvality oceli. Vzniká čepel s obsahem 1,5 % uhlíku, jenž měla nízký obsah 

karbidotvorných prvků, z nichž je nejvíce zastoupen vanad. Shluk těchto karbidů se 

chová jako mikropilka a propůjčuje oceli vynikající řezivost. Výsledná čepel se pak již 

nemusí kalit, avšak kováři tak činili, aby tak ještě posílili vynikající kvality ostří. 

 

 Nutno říci, že metody starých mistrů se vzhledem k důslednému střežení výroby 

dochovaly jen v malém množství. Dalo by se tvrdit, že metoda výroby pravého damašku 

je dodnes zahalena tajemstvím. Proto dnes můžeme na základě rozborů tehdejších 

čepelí říci přesné složení čepele a vysvětlit její vynikající vlastnosti, ale metodu a 

postup její výroby neznáme. Přesto se o ní pokoušejí moderní metalurgové a historikové 

se zaměřením na zbraně. 
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2.4 Svářkový damašek 
 Vznik svářkového damašku je podmíněn snahou o vytvoření materiálu 

s podobnými vlastnostmi, jakými oplýval pravý damašek. Z archeologických 

vykopávek a nálezů usuzujeme, že výrobu tohoto materiálu znali již staří Keltové a to 

někdy kolem 1 stol. př. n. l. To ovšem podle některých pramenů ukazuje na fakt, že 

vznik a vývoj svářkového damašku probíhal souběžně a nezávisle na strukturovaném 

pravém damašku. Co tedy svářkový damašek je. Svářkový damašek je materiál 

s nehomogenní přesto s pravidelnou strukturou. Nejčastěji sestává z vrstev nejméně 

dvou druhů ocelí, nebo oceli a jiného kovu. Vrstvy jako takové jsou spojeny pevně 

kovářským svařováním. Rozdíl mezi pravým damaškem a damaškem svářkovým je 

počet použitých materiálů pro jeho výrobu. Jak jsem uvedl již dříve, pravý damašek 

vznikal z jednoho kusu oceli a nebylo tedy potřeba užít kovářského svařování. U 

svářkového damašku je kovářské svařování naprosto nezbytné. Zde spojujeme na sebe 

naskládané vrstvy ocelových pásů s různým obsahem uhlíku. Svařováním se pak docílí 

spojení jednotlivých vrstev neboli paketu. Dle počtu vrstev v paketu se následně vzniklá 

tyčovina překládá, čímž docílíme, že počet vrstev roste geometrickou řadou. Je však 

nutné dosáhnout požadovaného počtu vrstev při co nejméně přeloženích, protože během 

každého zahřátí dochází k oxidaci a oduhličení. Při tomto procesu se materiál 

homogenizuje a ztrácí tak své vynikající vlastnosti. Toto nebezpečí kováři eliminovali 

zvýšením počtu pásů oceli v paketu a tím, že svářenou tyčovinu nasekli na tři díly. 

Nejčastěji se překládání ukončuje při dosažení 100 až 500 vrstev. Výjimkou jsou pak 

čepele, jejichž vrstvy se počítají do tisíců. Tady však už hovoříme o mikrodamašku. 

Svařovaný damašek rozdělujeme podle několika kritérií. 

 

 Nejčastější rozdělení damašku se vztahuje ke struktuře a způsobu jejího 

vytvoření, nebo na zdrojový materiál, z něhož byl damašek vyroben. Protože každý 

kovář se snažil o co nejoriginálnější vzor, jehož se dá dosáhnout použitím rozličných 

ocelí, různým ohýbáním a překováváním, spojováním rozlišných damaškových struktur 

a mnoha jinými způsoby, je zcela nad lidské síly popsat všechny druhy damaškových 

ocelí. 
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My se podíváme na nejjednodušší svářkový damašek, významný pro středověkou 

Evropu.1 

 

  Jedná se o tzv. Sendvičový damašek. Vzniká vložením ocelového pruhu mezi 

dva železné. Takto zhotovený meč dosahuje lepších užitných vlastností než obdobná 

zbraň z jednoho kusu oceli. Ocelové jádro, tvořící po vybroušení ostří, jde dobře zakalit. 

Oproti tomu měkký plášť pohlcuje nárazy a zpevňuje ocel. K takovýmto historicky 

významným mečům řadíme franské zbraně, na jejichž výrobu se používalo velké 

množství pásů svařených a vytvarovaných do tyčoviny. Ta se pak různě ohýbala, 

překládala, tordovala (zakrucovala otáčením kolem své vlastní osy) a opět skovávala. 

Vzniklá tyčovina pak sloužila jako vlastní střed meče. Na její boky se navařily ocelové 

břity, které se pak zakalily a naostřily. Následovalo dotvarování hrotu, vytažení řapu 

rukojeti a vytvoření žlábku. Poslední operací před sestavením meče bylo broušení, 

leštění a leptání, při němž vznikala kresba vrstvení. Takové zbraně byly však velmi 

nákladné a mohl si je pořídit pouze člověk vysoce postavený a zámožný. Cena takového 

meče se dala přirovnat k ceně mnoha pozemků. Potvrzením vzácnosti byl zákaz jejich 

vývozu z Francké říše. A to do islámských zemí, do oblastí Avarů a Slovanů. Tento 

zákon vydal Karel Veliký (747 – 814), a Karel II. Lysý (823 – 877). Trestem za tento 

prohřešek byla smrt. (Holme, R. 2007) 

 

2.5 Meče ocelové, středověké a jejich konstrukce 
 Damaškové čepele dosáhly vrcholu přibližně v 7. stol. n. l. S rozvojem 

metalurgie je svářkový damašek i pro svou velkou cenu nahrazován výrobně 

jednodušším postupem. Konstrukce čepelí jsou tvořené svařováním, ale již 

nepřekládaným nebo už přímo homogenním houževnatým jádrem. Na ten jsou pak 

navařeny břity z kvalitnější kalené oceli. Vývoj této technologie můžeme sledovat na 

meči z Blížkovic u Moravských Budějovic, datovaném do 12 stol. n. l. Jeho čepel už 

nebyla damašková, přesto však ještě nebyla homogenní a kompaktní. Složena byla 

z nejméně šesti plátů oceli o různém obsahu uhlíku. 

                                                 
1 Viz obrázek 1,2 
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Nejkvalitnější a také nejtvrdší byly samotné břity meče, zatímco jádro meče tvořily 

houževnaté, ale měkčí pláty oceli zabraňující zlomení meče. Vývoj pak směřoval k již 

převládajícím homogenním čepelím z cementovaných a povrchově kalených ocelí. 

Takové se objevují vedle damaškových čepelí, popřípadě čepelí s navařenými břity už 

dříve. Taková konstrukce je známa například ze svatoštěpánského meče signovanou 

značkou Ulfberht.2 Práce, přesto že jádro nebylo damaškové, byla velmi kvalitní. Je 

jasné, že vedle takto kvalitních čepelí se objevují čepele stojící kvalitativně níže. Meče 

byly levnější, určené méně movitým bojovníkům. O takových výrobcích se zmiňují 

naše i cizí literární prameny. Jo to dáno potřebou levnějších a dostupnějších zbraní. I 

takové zbraně se nám dochovaly. 

 

 Příkladem je meč z nálezu v Libici nad Cidlinou 10. stol. n. l. Byl vyroben 

z homogenního kusu nepříliš kvalitní nízkouhlíkové oceli s velkým množstvím hrubých 

struskových výměšků. Kontrolním výbrusem se zjistil obsah uhlíku pouhých 0,05%. 

Takovou čepel nebylo možné zakalit, takže i tvrdost čepele byla velmi nízká. Proto 

bojová hodnota zbraně nebyla příliš velká a čepel v boji musela hodně trpět. Ovšem 

z 10 stol. n. l. máme i jiný nález meče. Nalezen u Jaroměře spadá do karolinského typu. 

Jeho čepel je rovněž vyrobena z jednoho kusu homogenní nízkouhlíkové oceli, ale 

povrch byl dostatečně nauhličen a čepel byla dokována za nižší teploty. Také u čepele 

nedošlo ke kalení, nýbrž byla chlazena velmi pomalu. Její následná tvrdost vzhledem 

k použité technologii a ve srovnání s jiným kvalitnějšími meči nebyla vůbec špatná. 

Přesto čepel získána takovýmto způsobem měla svá negativa. List čepele má například 

sklony k ohýbání. 

 

2.5.1 Rozměry 

 O nějaké přísné unifikaci mečů ani jejich čepelí nemůže být v tomto období řeč, 

protože ani když se meče někde vyráběly hromadně, nikdy nešlo přímo o skutečnou 

sériovou výrobu. Nová zbraň se vyráběla na zakázku. Nejspíš se mohla přizpůsobovat 

požadavkům zákazníka – jeho tělesné konstituci a rozměrům. To dokazují některé meče 

vybočující svými rozměry výrazněji z obvyklého průměru. 

                                                 
2 Viz obrázek 3,4 
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Přesto můžeme najít společné znaky ukazující na vývojové trendy i módní vlivy. Délka 

románského jezdeckého meče se pohybovala obvykle mezi 900 – 1000 mm, včetně 

jílce. Přesto známe meče z této doby delší. Celková délka raně středověkého již 

zmíněného meče z Libic nad Cidlinou (10. stol.) je 918 mm. Čepel meče z Jaroměře 

(10. stol.) měří sice jen 620 mm, ale část hrotu se nedochovala. O něco delší je 

románský meč z 12. stol. n. l. z Blížkovic u Moravských Budějovic. Ten celkově měří 

1059 mm a z toho délka čepele činí 885 mm. Šířka čepelí se pak pohybuje většinou 

kolem 50 – 70 mm. Například meč z nálezu z Libic má čepel širokou 55 až 60 mm. Při 

měření musíme počítat s nějakým úbytkem materiálu vlivem koroze. Existují i výjimky. 

Takovou výjimkou je nález fragmentu čepele z období někdy kolem 12. stol. n. l. Je 

široká jen 35 mm. 

 

 Čepele mečů se zpravidla směrem od příčky zužovala, někdy jen mírně, zvláště 

u starších mečů. Mladší čepele se obvykle zužují více. Čepel raně středověkých mečů 

bývala opatřená širokým kovaným žlábkem. Ten může být také vybrušovaný a leštěný. 

Čepel tak svým profilem i případným zhuštěným materiálu zpevňoval v ose. Šířka 

žlábku bývala různá. Na dochovaných čepelích z 11 – 12. stol. n. l. se pohybovala mezi 

15 – 25 mm. Pro meč z tohoto období je také příznačný tupější, někdy i přímo zaoblený 

hrot čepele, která ostatně až téměř do konce 13. století sloužila převážně k sečným 

ranám. 

 

 Stejně tak je příznačný posun těžiště směrem k hrotu. Taková zbraň vždy 

poněkud táhla kupředu. To bylo dáno i tím že čepele románských mečů bývaly na svou 

délku často poměrně široké a zvláště menší hlavice nedokázaly čepel dostatečně 

vyvážit. Hlavice se ale postupným vývojem zvětšují a proto můžeme říci, že meč jako 

celek v průběhu jeho vývoje je stále lépe vyvážen, což nepochybně rozšiřovalo škálu 

jeho bojových možností. 

 

2.5.2 Povrch čepelí 

 Je třeba se také zmínit o povrchové úpravě čepelí. Nová čepel se jemně brousila 

a leštila. Na tento pracovní postup se nám dokonce dochovaly důkazy v podobě 

ilustrací. V Utrechtském žaltáři můžeme spatřit dva mečíře při této činnosti. 
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Je zde vyobrazen další řemeslník, který čepel, položenou naplocho, leští. Leštěná čepel 

se lépe udržovala a její vlastnosti při tnutí byly mnohem lepší než u prostého výkovku. 

Prosté hrubé a povrchově dále nebroušené či neleštěné výkovky čepelí se na hotových 

mečích pravděpodobně vůbec nepoužívaly. Svou roli tu sehrál i fakt, že meč byl 

v jakémkoli provedení stále ještě drahá zbraň. Na románských čepelích máme doloženo 

i zdobení a další prvky. 

 

 Na starých damaškových mečích tvořila technologie damašku na povrchu 

dekorativní prvek, ale kromě toho se už tehdy na meče ryly nejrůznější další prvky. Ty 

tvoří jednak značky a symboly a jednak různé nápisy. Někdy tvoří nápisy i celá hesla 

nebo útržky citací. Často se objevují zkratky, někdy i chyby. Vedle nápisů se pak na 

čepelích objevují také různé více nebo méně zjevné symboly, značky, rostlinné 

ornamenty, zvířecí nebo mythologické figury, kříže apod. Tady se zmíním o franských 

mečích, kde skutečně nacházíme vyryté kříže na čepelích. Nápisy a výjevy se objevují i 

ve vrcholném středověku. 

 

2.5.3 Opravy a údržba čepelí 

 Je zřejmé, že čepel během používání poměrně dost trpěla. Čepele se lámaly, 

jemně vytažená ostří se tupila a tak bylo potřeba meče udržovat. Díky tomu, že v raném 

středověku se v boji běžně používalo k ochraně štítů ze dřeva a kůže, netrpěla ostří  

čepelí při nárazu tak často. Nicméně ne všechny údery bylo možné vykrýt štítem a ne 

vždy jej měl bojovník u sebe. Pak mu nezbylo než údery krýt čepelí a docházelo tak 

chtě nechtě i ke kontaktu ostří. Stejně tak se ostří tupilo při nárazech na kovové části 

zbrojí, přilby, kosti apod. Čas od času bylo tedy nutné čepel znovu nabrousit. Přestože 

ostří dochovaných mečů silně poškodila koroze i aktivní užívání, víme, že bývalo 

vytažené a broušené do ostra v čemž nás utvrzují i četné dobové zprávy. Meč je sečno-

bodná zbraň a z toho se odvíjely i požadavky na broušení ostří a jeho úhel, který v sobě 

musel spojovat vlastnosti a přednosti ostří nože i sekery. Obvykle už díky poškození 

korozí nemůžeme ani ověřit, zda čepel bývala běžně broušená stejným způsobem od 

hrotu po příčku, nebo zda nemohla být v pasáži nad příčkou o něco tupější, aby se ostří 

při případném krytu mečem tolik nepoškozovalo. Kromě ostří se na meči mohlo 

poškodit prakticky cokoliv. Mohl prasknout řap a odpadnout celý jílec nebo jen hlavice. 
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Mohla prasknout čepel, nebo se mohla uvolnit, ohnout nebo i prasknout příčka. Protože 

meč byl v tomto období velmi cennou zbraní, objevují se pokusy o jeho opravu. 

Z nálezů víme, že se k tomu používaly nýty nebo pokusy o spájení bronzem. (Holme, R. 

2007) 

 

2.5.4 Příčka 

 Příčka je součástí meče. Je to ta část, která odděluje čepel od sloupku a dotváří 

tak u románských a raně gotických mečů zřetelný tvar kříže. Na čepel se příčka 

nakovávala. Vykovávala se zvlášť a následně slícovala s čepelí. Konstrukce i postup 

výroby byly různé. Příčka mohla být homogenní a potom bylo nutné pracným 

způsobem vyrazit otvor, který není rovnoměrný. Jiný způsob výroby máme dochovaný 

na karolínských mečích. 

 

 Příčka se zde svařuje z několika dílů, takže příčka může být dělena horizontálně. 

Do její svrchní části je pak vyražen větší otvor, do kterého zapadá spodní část čepele a 

do spodní části příčky menší otvor, kterým prochází jen samotný řap. Výhodou takové 

konstrukce byla možnost použití kvalitnější tvrdší oceli. U starších mečů máme příčky 

vesměs krátké a vedle celokovových příček známe i příčky kostěné či dřevěné, pouze 

obložené kovovým plechem. Taková příčka neměla velikou odolnost a skýtala jen 

nedostačující ochranu ruky, tudíž se v boji jako aktivní prvek vůbec nepoužívala. Příčky 

mladších románských mečů a raně gotických mečů už ale bývají delší, celokovové a 

zřejmě je bojovník zapojoval do souboje. Základní funkce příčky byla chránit ruku 

s předloktím a zachytávat ty rány, kdy se čepel protivníka svezla k bojovníkově ruce.  

Protože první zmínky o tom, že se bojovník na rukou chránil ocelovou rukavicí, máme 

až z 12. stol. n. l., představovala příčka jedinou ochranu a určitě měla i vliv na způsob 

boje. Velikost příčky mečů do 11 stol. n. l. se pohybovala v rozmezí 90 – 120mm. Od 

11 stol. n l. se příčka meče postupně protahuje až na 200 mm, výjimečně i 250 mm na 

mečích 12 – 13. století. Příčky mladších románských mečů jsou proti příčkám mečů 

starších vesměs relativně tenké a poměrně lehké. V řezu mohou mít profil oválný, 

kruhový, čtvercový nebo obdélný. Příčky bývaly buď rovné, nebo mírně zahnuté 

směrem k čepeli, aby dokázaly lépe zachytit ránu, která se po čepeli svezla k ruce. 

Příčka podobně jako hlavice mohla být zdobená. Často stříbrným nebo zlatým drátkem.  
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2.5.5 Hlavice a sloupek 

 Poslední část meče představoval sloupek a hlavice. Samotný sloupek meče byl 

tvořen tzv. řapem – trnem, který byl vytažen přímo z čepele a procházel skrz příčku dál 

směrem k hlavici. Délka řapu bývala různá. Pro raně středověké meče je 

charakteristický poměrně malý jílec s krátkým sloupkem. Protože nemůžeme 

předpokládat, že středověký člověk měl výrazně drobnější ruku než člověk dnešní, 

musela se ruka při úchopu opřít o příčku a hlavici. Tady pak nezbývalo mnoho prostoru 

pro ochranu ruky samotné. Ale protože plátové rukavice přišly později, tak to zřejmě 

nevadilo. Jílce mladších mečů bývají už delší. Delší sloupek se již dal lépe uchopit 

rukou chráněnou třeba kroužkovou zbrojí. Aby se meč dal dobře držet v dlani, obkládal 

se řap dřevem, kostí, parohem nebo u velmi honosných zbraní i slonovinou. Sloupek 

mohl být dále potažen či ovinut textilem, kůží, kovovým drátkem nebo potažen úhoří 

kůží či drahou tkaninou. Dřevěné obložení obtočené drátem ze železa, mědi a mosazi 

má například tzv. meč sv. Štěpána z 10 – 11. století. Sloupek pak mohl mít různý tvar. 

Bohužel, tam kde bylo použito dřevo nebo jiný snadno rozkladu podléhající materiál, se 

mnoho nedochovalo. Tam kde bylo například použito parohu, se nám tvar sloupku 

zachoval. Sloupky mají v řezu válcový nebo elipsový profil. Některé typy se kónicky 

zužují od příčky směrem k hlavici, jiné mají boky mírně vyduté. 

                                                                    

 Jílec a vlastně celý meč pak uzavírala hlavice, o kterou bojovník opíral pěst a 

která, umístěna na samém konci řapu až za úchopem, prakticky vyvažovala meč. 

Zejména ve starší literatuře někdy narazíme i na označení hlavice jako jablko. Hlavice 

stejně jako celý meč nebyla plně unifikovaná. Během středověku existovalo mnoho 

tvarově a konstrukčně odlišných typů. Hlavice mohla být homogenní i dělená. Dělená 

hlavice rovným nebo mírně zahnutým spodním základem, na který byla následně 

přinýtovaná plná či dutá svrchní část. Bývala připojena dvěma nýty, jejichž hlavičky 

můžeme někdy vidět na spodní části základny. Hlavice z ranějšího období mají 

bobulovitý nebo hřibovitý tvar. Od 11. století jsou tyto tvary vytlačovány tvarem 

ořechovitým a později tvarem mincovým. Představu o velikosti takových hlavic nám 

dává již zmíněný meč z Libice nad Cidlinou. Jeho hlavice nepatřící mezi největší, je 67 

mm široká, 27 mm vysoká a 14 mm široká. Hlavice se k řapu připevňovala tak, že se do 

ní prorazil podobně jako do příčky otvor. 
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Za tepla se hlavice narazila na řap tak, aby řap prošel hlavicí a mírně přečníval. 

Přečnívající část se potom roznýtovala. Buď přes nějakou podložku, nebo se po 

roznýtování vybrousila do ztracena. U starších dělených hlavic někdy nýt řapu vůbec 

nevidíme, protože je roznýtován uvnitř hlavice – svrchu jejího spodního dílu. Ten je pak 

překryt dílem svrchním. Hlavice se někdy uvazovala k zápěstí koženým řemínkem, 

který zabraňoval ztrátě meče při vyražení z ruky. To bylo důležité, protože jezdec by jej 

při vyražení z ruky nemohl ze země sebrat a byl by pak pro něj v boji ztracený. Jílce 

mečů a tedy hlavice mohly být velmi honosné, zvláště u mečů nobility. Nejnáročnější 

techniky takového zdobení byly rytí, tausování a ciselování. Na výzdobu bývalo 

používáno drahých kovů. 

 

2.5.6 Pochvy a opasky 

 Broušenou a leštěnou čepel bylo nutno udržovat v suchu, proto na scénu přichází 

pochva. Ta zároveň chránila ostří před poškozením a otupením. Pochvy se vyráběly ze 

dřeva, někdy zdobené drahou tkaninou nebo ovčí vlnou. Celé kompletní pochvy se 

dochovaly jen vzácně a to tam, kde to okolní podmínky dovolily. Důvodem je, jak jsme 

si již řekli, že organické materiály snadno podléhají zkáze. Častěji než celé pochvy se 

dochovaly různě velké zbytky dřeva a někdy i tkaniny na povrchu zkorodovaných 

čepelí. Aby se chránil povrch dřeva a také z dekorativních důvodů bývaly pochvy 

svrchu potažené jemnou kůží či drahými látkami. Navíc byly zpevněné a zdobené 

kováním – nákončíky. Nákončí mohlo být železné, ale také bronzové. To dokazují 

například nálezy z Německa 12. století. Přestože máme z mnoha nálezů doložený 

dřevěný korpus pochvy i materiály potahu, nevíme s jistotou, zda se pochvy dělaly vždy 

pouze pevné a dřevěné. Nebo zda nemohly pochvy být u levnějších zbraní vyrobené též 

jenom ze silné kůže, popřípadě opatřené kováním. To by dokazovaly nálezy mečů, kde 

se podařilo nalézt pouze zbytky kůže.  Při celkovém malém objemu dochované hmoty 

však nemůžeme jednoznačně tvrdit, že tam dřevo nikdy nebylo. Stejně tak nelze popřít 

existenci celokožené pochvy. Pro její existenci hovoří fakt, že známe takové pochvy u 

delších nožů (saxu). Na druhou stranu byl však meč v raném středověku na tolik drahou 

zbraní, jejíž pořizovací cena by nejspíš ospravedlnila investici do kvalitní pochvy.  
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 Představu o tom jak si naši předkové cenili pochvy meče, nám dává Riquarský 

zákoník (Lex Ribvaria) jenž mapuje situaci ve Franské říši. Zákon si cení holého meče 

pouze na tři solidy, ale meče s pochvou na celých sedm solidů. Zde se ukazuje, že 

hodnota zbraně s pochvou byla výrazně vyšší. Pochva meče byla zavěšena i ve 12. 

století ještě většinou přímo u boku na jediném bojovníkově opasku. Zpravidla na levé 

straně, ale někdy i vepředu před tělem. Později se opasek stává plně integrální součástí 

pochvy. Opasek byl v místě pochvy rozdělen na dvě části. 

 

 Obě tyto části byly koncem pevně připojeny k pochvě. Například rozdělením na 

samostatné řemínky a zapletení. Oba konce mohly být k pochvě upevněny ve stejné 

výšce nebo nad sebou takže pochva meče již nemusela viset nutně kolmo dolů pod tělo, 

ale mohla viset i mírně šikmo ústím vpřed. Vedle popsaného způsobu známe ještě také 

uchycení pochvy k opasku pomocí páru postranních řemínků. 

 

 Pochva s mečem je pak zavěšena na boku o něco níž, pod opaskem a kolmo 

dolů. Další ze způsobů zavěšení pochvy představuje zdvojený opasek. Mohlo jít o 

široký opasek, který se směrem k místu zavěšení pochvy rozdvojoval, nebo o dva 

samostatné opasky. Zavěšení meče na další a tedy na zvláštní opasek se sice objevuje už 

dříve, ale jeho výrazné prosazení datujeme od 13. století. Původní opasek v pase zůstal 

na svém místě přitahující zbroj a svrchní oděv (varkoč). Někdy na něm visela dýka. 

Další opasek byl zavěšený šikmo pod ním a visela na něm šikmo pochva s mečem. Oba 

opasky mohly být na opačné straně z praktických důvodů spojené. Samotný vojenský 

opasek byl znakem postavení feudála i bojovníka, často se proto také výrazně zdobil 

nebo barvil. Opasek mohl být opatřen kovovou přezkou a případně zakončen 

nákončíkem na druhém konci řemene. Výjevy z 12. století však také ukazují oblíbený 

módní opasek bez přezky. Tento opasek nazýváme šněrovací. Ten byl opatřen na 

jednom konci dvěma otvory a na druhém byl rozstřižen na dva cípy, pomocí kterých se 

šněroval. Tento druh opasku se udržel ještě na počátku 14. století. 

  

 Opasek bojovníka však představoval více než jen řemen k zavěšení meče. Jako 

symbol představoval znak příslušnosti ke stavu privilegované vrstvy bojovníků a rytířů. 
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V raném středověku se v rámci povyšovací ceremonie pasovanému rytíři s mečem 

připínal i opasek. Ještě musíme zmínit ojedinělý způsob uchycení meče. Ten 

představoval závěs řemenem přes rameno bojovníka. V raném středověku se používal 

poměrně málo, oproti Antice kde byl tento způsob nošení meče běžný. Smysl má zřejmě 

jen u těžkých neforemných zbrojí, které se dají jen velmi obtížně stáhnout v pase 

opaskem.  

 

2.6 Účinnost středověkého meče 
 V 11. – 13. století dochází k masivnímu rozšíření kvalitní pasivní ochrany těla 

bojovníka. Vesměs již výborná kroužková zbroj doplněná částmi ocelových plátů. Proto 

u mečů byla důležitá jejich pádnost. Tehdejší způsob šermu byl charakteristický sečnou 

ranou, vedenou jezdcem zpravidla shora dolů. Nasvědčuje tomu i dobová zásada a to, že 

jen pádný meč je mečem dobrým. Stávalo se, že bojovník i jednoruční meč držel oběma 

rukama se štítem zavěšeným na zádech. Sečné rány musely tedy být vedeny velkou 

silou, aby si poradily se stále zdokonalující zbrojí. Výjimečnost takových ran byla 

zaznamenána i četnými kronikáři. 

 

 Například Vincencius zaznamenal případ, kdy český velmož Bernard při 

milánském tažení (1158) mečem nepřítele rozpůlil. To, že takové rány stály za popis 

tehdejším kronikářům, ukazuje na mimořádnou obtížnost seku. Oblý nebo tupý hrot se 

k probíjení zbrojí příliš nehodil. Přesto však i tímto hrotem mohl bojovník při silně 

vedeném úderu prorazit i lehčí kožené a vycpávané zbroje. Při výjimečně dobře vedené 

ráně s trochou štěstí mohl probít i některé těžké zbroje. Například falérové nebo 

šupinové. To platilo ovšem za předpokladu, že hrot čepele se dostal mezi nebo pod 

kovové díly pokrývající povrch zbroje. Jak se hrot mečů postupně s vývojem zaostřoval, 

bylo možné časem probít i kroužkové pletivo. To dokládají některé výjevy ze 13. 

století, například Brevíř francouzského krále Filipa IV. Nicméně je celkem zřejmé 

z konstrukcí starších raně středověkých zbrojí, že více než bodu se bojovníci obávali 

sečných ran. Se zdokonalováním zbroje od 13. století se meče začínají postupně 

prodlužovat a specifikovat podle způsobu použití. Ve 14. století dosahuje zbroj takové 

dokonalosti, že meč již není dostatečně účinnou zbraní k zasažení protivníka. 
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 Proto meč ustupuje jako hlavní zbraň a do popředí se dostávají jiné účinnější 

zbraně jako například sekery, bojová kladiva, palcáty a jiné tyčové zbraně. Po masovém 

nástupu střelných zbraní v druhé polovině 14. století bojovníci upouštějí od neúčinných 

brnění.  Meče se dostává do přízně jen jako poboční zbraně. Větší uplatnění ale získává 

v osobním životě bojovníka. Na bitevním poli už kralují zbraně jiné. 
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3 Geneze evropského meče 

 Chladné zbraně jsou nejstaršími zbraněmi lidstva. Meč se už od začátku své 

existence diferencoval jako zbraň člověka proti člověku. Jeho ovladatelnost a účinnost 

ho brzy specializovala jako zbraň válečnou. Většina tehdejších zbraní také sloužila i 

k lovu, což se o meči říci nedá. 

  

 Jako předobraz meče je spatřována už pazourková dýka, jejíž tvar si vzaly za 

vzor první meče odlévané z bronzu. Mistrovství v tomto oboru, jak už jsme si řekli, 

náleží Řekům. 

 

 Jejich meče měly listový tvar. Čepel 60 – 80 cm dlouhá, byla rovná, oboustranně 

broušená, odlitá z jednoho kusu slitiny. Meče neměly záštitu. Jako přelom přichází 

meče ze železa. Vynořují se z období Halštatského v rukou Keltských kmenů. Jejich 

meče a umění zpracování rud, dalo vzniknout prvním ze dvou nejznámějším mečům 

evropské historie. Ty používala tehdejší nejlepší armáda známého světa – Římská 

armáda. 

 

3.1 Glaudius 
 Tento krátký meč římské pěchoty byl vyvíjen několik století. Jeho rovná 

dvousečná čepel byla broušená do symetrického hrotu. Primárně sloužila k bodu, ale 

později se jí používalo také k seku. Jílec měl minimální záštitu, hlavice byla sférická a 

rukojeť měla výstupky pro prsty. Délka čepele se pohybovala od 50 – 85 cm. Šířka pak 

kolem 6 cm. K meči náležela pochva potažená kůží a kovaná mosazí. Pochva s mečem 

se mohla nosit na opasku, nebo častěji zavěšená na řemeni přes rameno.3  

 

3.2 Spatha  
 Dlouhý sečný římský meč používaný jezdectvem převážně rekrutovaným 

v Galii. Dvojsečná čepel s tupějším hrotem měla délku od 65 – 70 cm a široká od 4 – 5 

cm. Kvalita čepelí se postupně zvyšovala. 

                                                 
3 Viz obrázek 5 
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Tyto čepele byly dováženy z provincie Noricum. Zvýšená kvalita dovolovala používat 

tyto meče také k bodu. Z nálezů se bohužel nedochovaly žádné jílce ani pochvy. Tento 

druh meče se rozšířil do celé Evropy. Jejich obliba byla zjevná hlavně u Germánských 

kmenů a Franků. V době stěhování národů se používal jako dlouhý dvoubřitý meč po 

celé Evropě. Spatha se pak vyvinula v klasický rytířský meč středověku.4  

 

 V 6 – 7. století následoval rychlý vývoj meče, který v krátké době vedl 

k vytvoření základní formy, na kterou navazoval celý další vývoj v období středověku. 

Mluvíme o tzv. vikingském meči. 

 

3.3 Vikingský meč  
 Společným znakem těchto mečů je poměrně široká dvousečná čepel se širokým 

výbrusem. Hrot byl středový, nepříliš výrazný. Čepel se směrem k hrotu zužovala a to 

mělo za následek snížení hmotnosti. Lehčí meč se snadněji ovládal. Tvar čepele se 

výrazně neměnil. Naproti tomu tvar hlavice, jílce a záštity se měnily poměrně často. 

Tyto rozdíly ve tvaru hlavice a záštity, daly vzniknout podle Nordmana 20. typům. 

Mezi těmito meči se vyskytuje celá řada honosných zbraní. Jejich hlavice a záštity jsou 

vykládány ušlechtilými kovy, zlatem, stříbrem a mědí. Dokonce se dochovaly nálezy 

jílců pobitých zlatým plechem. V této době již někteří mečíři tyto meče signují.5 

  

 Nástup raného středověku a období křížových výprav nám ukazuje meč nového 

typu. Čepel je prodloužená a se zvětšující se záštitou tvořila dohromady obraz kříže. 

Všeobecně určujeme tyto meče jako Románského typu. 6Stále se zdokonalující zbroj, 

měla za následek zvýšení požadavku na meč jako bitevnímu nástroji. Je požadována 

větší pádnost, ale také i zeštíhlení čepele, aby jí bylo možno proniknout protivníkovou 

zbrojí. Meč pro jeden a půl ruky je pak odpovědí na tyto požadavky. 

 

                                                 
4 Viz obrázek 6 
5 Viz obrázek 7 
6 Viz obrázek 8 
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3.4 Jeden a půl ruční meč 
 Tento meč je aktivně užíván od 13. století. Je charakterizován delším sloupkem 

rukojeti, jenž v boji umožňoval uchopit a řídit meč druhou rukou. Také zbylo dost místa 

na jílci pro dodatečnou ochranu rukou například plátovými rukavicemi ( pěstnicemi ). 

Tyto meče dosahovaly délky od 115 – 140 cm. Tvarově se staly předchůdci 

dvouručních mečů. Tento meč znamenal výrazný mezník ve vývoji chladných zbraní. 

Meč přestává být výsadou jízdních bojovníků, ale stává se i zbraní pěšího vojska. 

 

 Držení meče ovlivnilo i tvar hlavice. Při vložení druhé ruky na jílec se z ní 

stávalo držadlo. Hlavice proto získává trojhranný tvar, který se později vyvíjí do 

hruškovitého tvaru typického pro období renesance. Tvar hlavice vejčitého tvaru se 

neobjevuje tak často. Tento meč přinesl vybočení z dosud zaběhnutých středověkých 

zvyků a tradic. Není proto náhodou, že takto konstrukčně řešený meč získal hanlivý 

název bastard. Konečně pod tímto označením se nazývá až do dnes.7  

 

 Ovšem pro své kvality a širokou oblast použití je v 15. století povýšen mezi 

tradiční meče. S oblibou se začal používat při osobních soubojích a v turnajovém klání. 

Bastard pak přežívá spolu s dvouručním mečem jako meč ceremoniální. 

 

3.5 Meč dvouruční 
 Jedná se o meč dlouhý kolem 150 – 180 cm. Jílec dosahoval délky 45 cm. Pro 

svoji délku je vyčleněn pouze pro pěší boj. Uplatnění našel u švýcarské a německé 

pěchoty a to ne na sekání hlav soupeřů, ale na přerážení kopí a násadových zbraní, 

používaných tehdy běžně na bitevním poli k ochraně zranitelných mušketýrů. Přímá 

oboustranně broušená čepel, měla u kořene záchytné háky. Tvar čepele mohl být rovný, 

ale i plamenný. Meč s plamennou čepelí nazýváme Flamberg. Důvody plamenné čepele 

mohly být buď ve zvětšení řezné plochy, nebo prostě to byl jen módní výstřelek. Část 

čepele mohla být obalena kůží. Ta pak sloužila jako další úchopová plocha v samotném 

boji. Jílec byl zakončen těžkou hlavicí a záštita ve své mohutnosti byla opatřena 

prstenci. 

                                                 
7 Viz obrázek 9 
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První zmínka o použití dvouručního meče pochází z města Laupen v roce 1339. 

Obyvatelům tohoto města se podařilo odrazit pomocí halaparten a obouručních mečů 

útok hraběte z Neye Kyburgu, Greyerzu, Neuburgu a z Freiburgu. Ovládání takové 

zbraně nebylo jednoduché a vyžadovalo zvláštní výcvik. Byl používán jako sečná ale i 

bodná zbraň. Nosil se na ramennou bez pochvy a navzdory představám to byl meč 

velmi lehký. Pružná čepel umožňovala aktivní šermování. O tom se můžeme přesvědčit 

v šermířské knize od Talhoffera z roku 1467. Největšího rozšíření doznal zásluhou 

švýcarské pěchoty v 16. století.8  

 

 Nový typ vojska vyzbrojenými píkami, halapartnami, mušketami a obouručními 

meči s novou taktikou dosahoval drtivých vítězství. Němečtí žoldnéři ozbrojení těmito 

meči se nazývali Landsknechti. Jejich obouruční meče přesahovaly výšku dospělého 

muže. Nutno ještě říci, že takto vyzbrojení vojáci, byli nasazováni na ta nejkritičtější 

místa, a proto brali dvojitý žold. Konec jednotek tohoto nového typu učinilo masivní 

užití dělostřelectva a tím vymizel i dvouruční meč z bitevních polí. Zachoval se však 

jako meč ceremoniální ve výzbroji osobních palácových gard. 

 

 Další převratný krok ve vývoji mečů se zrodil někde v dílně ležící buď v jižní, 

nebo západní Evropě. Byla to malá na první pohled nepatrná změna. V hraně ostří, která 

směřuje dopředu, se vykrojil malý oblouček a nad ním se do levého ramene záštity 

ohýbal háček ve tvaru prstenu. Tato novinka, spolu s měnícími se rameny příčky, jejíž 

konce se pomalu ohýbají směrem k čepeli, mění po staletí zažitý úchop meče. Oblouček 

se tak stal plně funkční změnou. (Letošníková, L. 1989) 

 

 Bojovník již nedržel meč za jílec plnou pěstí, ale mohl měnit a řídit směr úderu 

daleko snáz ukazovákem opřeným o kořen čepele nad příčkou. Ukazovák chránil 

železný prsten vystupující z příčky. Zde se rodí počátky šermu, jak ho známe z období 

renesance. Tato úprava nebyla určená pro boj ze hřbetu koně. Tady stále platila síla a 

pádnost. 

 

                                                 
8 Viz obrázek 10 
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 Dávný mečíř měl na mysli zřejmě pěší způsob boje. Ruka poprvé v historii 

zaujímá šermířskou polohu. Výkroj na čepeli meče je předzvěstí tzv. ricassa (několik 

centimetrů dlouhý úsek kordové čepele nad záštitou, který není broušen). 

 

 I výkroj na tomto meči není broušený, aby se ukazovák vedoucí čepel nezranil. 

Železný prsten je tak nejstarším předchůdcem záštitných prstenců. Cesta pro nový druh 

meče – kord, je připravena. Ovšem to bychom značně předbíhali. Jak jsme si už řekli, 

ve 13. století se meče začínají diferencovat a specializovat. Další takovou specializací 

jsou meče jezdecké. Asi nejranějším jezdeckým mečem ve středověku byl končíř. 

 

3.6 Končíř 
 Druh tohoto meče můžeme vystopovat do 14. století. Jedná se o meč čistě 

jezdecký, určený převážně k bodání. U jízdních bojovníků se jím někdy nahrazovalo 

kopí. Délka meče se různila podle země, kde se vyráběla. Rané polské končíře měli 

délku kolem 130 cm. Oproti tomu končíře, které byly vyráběny v Uhrách, dosahovaly 

délky od 150 – 160 cm. Tedy s nataženou paží svírající končíř, měl jezdec zbraň 

podobnou svým dosahem právě jezdeckému kopí. Jeho délka také dovolovala dobít, 

protivníka svaleného z koně na zem. Zbraň zdomácněla v zemích, jejichž armády se 

střetávaly s bojovnými Turky. Právě kvalitní kroužkovou tureckou zbroj mohla 

proniknout nejlépe bodná čepel končíře. To dokládá i jeho německý název 

panzerstecher, což v doslovném překladu znamená probodávač pancířů. Čepel končíře 

byla nejčastěji trojhranná. Vyskytovaly se však čepele s průřezem kosočtverce nebo 

čtverce. Některé typy datované do 15. století mají uprostřed čepele užší nebroušenou 

část. Ta sloužila k uchopení druhou rukou. Tím se zvětšila síla, kterou zbraň bojovník 

ovládal. Jílce byly poměrně těžké a špatně vyvážené. Specialitou tureckých končířů byl 

těžký válcovitý jílec zakončený velkou kulatou hlavicí a na příčce měly oválnou či 

ledvinovitou záštitnou číšku. V 17. století se pak už jílce polských a uherských končířů 

podobaly jílcům šavlí a palašů. Končíř se ve výzbroji udržel v Polsku do 18. století. 

Jako součást výzbroje si ho podržela polská těžká jízda známa také jako křídlatí husaři.9  

 

                                                 
9 Viz obrázek 11 



22 

 

 K meči patřila také pochva, leckdy bohatě zdobená gravitováním, nebo 

vykládáním vzácnými kovy či drahými kameny. Jezdci ho nosili připevněný pod 

stranicí sedla po pravé straně. O tom se nám také zmiňuje i vojenský předpis polského 

krále Vladislava IV. Ten nakazoval jezdci mít sedlo se všemi náležitostmi, tj. 

s uzděním, třmeny, končířem nebo palašem. Konec využití končířů přichází v době, kdy 

již definitivně byla odložena kroužková zbroj z ochranné výstroje bojovníka. 

 

 Přechod od těžkých jezdeckých mečů zaznamenáváme začátkem 15. století. Byl 

dán potřebou stále pádné zbraně, ale s lepší možností jejího ovládání. Přichází tedy 

zbraň, o jejímž původu se stále vedou spory. Jedna z tezí její původ klade na východ do 

Persie a Turecka. Jiná verze zase do oblasti Uher, kde středověký meč nikdy 

nezdomácněl. A poslední nejrozšířenější verze klade jeho zrod do západní Evropy. Řeč 

je o meči zvaný palaš. 

 

3.7 Palaš 
 Tento dlouhý meč z výzbroje těžkého jezdectva má tři základní znaky. 

1. Je to jezdecká zbraň. 

2. Má rovnou nezahnutou čepel. 

3. Je osazena šavlovitým jílcem. 

Charakteristickým znakem palaše je přímá a široká jednosečná čepel, ačkoliv z počátku 

byla většina čepelí broušena z obou stran. Konstrukce tohoto meče vycházela ze spojení 

těžkého bitevního meče s jednoduchou záštitnou příčkou a širokou oboustranně 

broušenou čepelí a uherské šavle. Vyvíjel se společně s končířem a spolu s ním patřil ke 

zbraním sedlovým, tj. nosily se připevněné k sedlu pod pravou brašnou. Málo známou 

skutečností je fakt, že tehdejší polští husaři nosili jak palaš, tak i šavli. Jeho zpočátku 

široká čepel byla zakončena trojúhelníkovitým hrotem. Jednalo se o zbraň jak sečnou 

tak i bodnou. Důraz zde byl ale kladen hlavně na sek.10  

                                                 
10 Viz obrázek 12 
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 Při srážce jezdců rozhodovala stále ještě první rána, a proto byla důležitá 

pádnost čepele. Rukojeť zprvu jednoduchá začíná být později chráněna košem, který 

chránil celou ruku. Jezdec už tedy nepotřeboval dodatečnou ochranu rukou, například 

plátovou rukavicí. Ochranný koš tvořily různé úponky vzájemně se proplétající, vedené 

z obou stran do takové míry, že jezdcova ruka je plně skryta košem. Nejstarší známé 

kusy jsou i nejvíce zdobené. Bohatost a nákladnost jejich výzdoby svědčila o movitosti 

majitelů. Největšího rozmachu se palaše dočkaly za období třicetileté války. V průběhu 

této války se stal palaš hlavní zbraní těžké jízdy. Mezi ně patřili dragouni i kyrysníci. 

Dragouni jako lehčí jízda, používala palaš, který neměl koš, ale pouze prostý oblouk 

s kroužkem na palec. Kyrysnický palaš býval bohatší a mosazný nebo železný koš 

chránil pak celou ruku. Palaš se dočkal i určité obliby v Osmanské říši. Tento palaš 

ovšem postrádal plný koš. Ten byl nahrazen jednoduchou příčkou, jejíž spodní rameno 

končilo v hlavici rukojeti nebo ve výběžku ve tvaru písmene L. Východní palaše byly 

vesměs zdobené, což platilo i pro zbraně řadových vojáků. Poslední palaše se udržely ve 

výzbroji do 19. století, kde byly již úplně nahrazeny šavlemi. Zbraň tak přežila už jen 

jako ceremoniální meč u některých gardových jednotek jako součást přehlídkových 

uniforem. 

 

 Pokud již hovoříme o palaši, nesmíme vynechat meč, jehož počátky datujeme 

také do 15. století. Jedná se o velmi typově zajímavý meč z Benátské republiky. 

Benátská republika byla obrovskou středomořskou obchodní metropolí nejen 

v Evropském, ale i ve světovém měřítku. Taková republika potřebovala i veliké vojsko. 

Toto vojsko se skládalo z žoldnéřů mnoha národností. A právě v takovém vojsku se 

objevují meče specifické tvarem rukojeti a nazývané schiavona. 

 

3.8 Schiavona 
 Tento meč by se dal typově označit jako palaš. Ovšem nese charakteristické 

znaky, jež mu dávají právo na vlastní typ meče. Svým určením patří do skupiny 

jednoručních jezdeckých mečů. Rovné čepele dlouhé 80 – 85 cm, jsou nejčastěji 

broušené po obou stranách. Zřídka se používají i jednobřité. Čepel byla hladká nebo 

opatřena úzkými žlábky. Hlavice, jílec i záštita jsou tvarově jedinečné. 
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Hlavice jílce je většinou vyrobená z mosazi a má tvar kočičí hlavy se středním oválným 

terčíkem po obou stranách. Dřevěná rukojeť bývala omotána drátem a potažená kůží. 

Záštitný koš tvoří řada vzájemně navazujících prolamovaných pásků. Tento koš 

s postupem času se stává členitější. To slouží jako vodítko při dataci zbraně.11  

 

 K těmto mečů patří charakteristické pochvy. Spodní polovina jejich hran je 

pobitá pásky většinou z železného plechu a ty bývají zpevněny čtyřmi až šesti příčnými 

pásky. Za zmínku stojí původ názvu zbraně. Vychází ze slova schiavi – otroci. Jím byly 

označovány lidé verbováni do Benátského vojska v Istrii. Její výskyt končí spolu se 

zánikem Benátské republiky v 18. století. 

 

 Již jsme hovořili o výzbroji švýcarských a německých landsknechtů v 15. století. 

Jejich dvouruční meče doplňoval zajímavý meč zvaný katzbalger.  

 

3.9 Katzbalger 
 O tomto meči nacházíme zmínky již ve 14. století, avšak masivní rozšíření se 

dočkal až v 15. století s nástupem vojenské moci švýcarských a německých 

landsknechtů. V pozdějším období se stával oblíbený ve skupině bohatých měšťanů a 

šlechty. Exempláře těchto zbraní bývají bohatě zdobeny drahými kameny a kovy. Meč 

měl širokou dvousečnou čepel, která byla zakončena obloukem. Meč tedy postrádal 

klasický hrot. Jednalo se o typicky sečnou zbraň s krátkou čepelí. Rukojeť byla masivní 

a rozšiřovala se k hřibovité hlavici. Charakteristická záštita byla vytvarována dvěma 

pruty, které byly stočené do tvaru ležatého písmena S. Zajímavost tohoto meče leží 

v jeho názvu - Katzbalger. To totiž v překladu znamená doslova kočičí kůže. Meč totiž 

neměl pochvu, ale nosil se v krátkém pouzdře z kočičí kůže.12  

                                                 
11 Viz obrázek 13 
12 Viz obrázek 14 
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 Jakoby z mlhy dávných časů vystupuje meč horalů ze skotské vysočiny. Zatímco 

v Evropě se již běžně vyskytují úzce specializované meče, jejichž záštita pomalu 

obplétá bojovníkovu ruku a s ustupující zbrojí se čepele těchto mečů odlehčují, 

profilujíce se tak k osobním šermířským soubojům, tak ze skotské vysočiny k nám 

sestupují meče z doby o sto let starší. Tento meč zvaný claymore plynule přechází ve 

skotský meč. Popíšeme si oba dva. 

 

3.10 Claymore 
 Tento mohutný dvouruční meč má dlouhou širokou čepel s prodlouženou 

rukojetí, která je zakončena poměrně malou hlavicí v tvaru hruškovitém nebo i 

kulovitém. Čepel byla přímá po obou stranách broušená a její délka byla o něco kratší 

než u evropských dvouručních mečů. Jednoduché záštitné příčky byly sklopeny směrem 

k čepeli a ukončeny trojlístky nebo čtyřlístky. Ze středu záštity vybíhal nad čepel trn, 

jehož konec při spojení s oběma konci záštity tvořil pravidelný kosočtverec. Meč 

používají v 15. – 17. století skotští horalové a skotští žoldnéři v Irsku. Jeho název je 

odvozením z galského claidheamh mór, což v překladu znamená velký meč.13  

 

3.11 Skotský meč 
 Tento meč od 16. století postupně nahrazuje meč claymore. Tímto názvem je i 

někdy mylně nazýván. Tato chladná zbraň má velmi zajímavý a specifický tvar. 

Mohutná jednostranně broušená čepel je dlouhá 80 – 85 cm a široká až 4,5 cm. Typický 

je opravdu masivní koš, který chránil celou ruku bojovníka. Koš byl z vnitřní strany 

vyplňován koženým, později plyšovým, většinou červeným potahem. Koš tvořily 

železné pásy s pruty, které byly rozsekávány do tvarů obdélníků, čtverců nebo srdíček. 

Na spodu hlavice byly připevněny červené visící třapce. Tento meč byl poměrně těžký, 

a proto vyžadoval značnou bojovníkovu sílu a obratnost. Přesto meč získal velkou 

oblibu a stal se dokonce soubojovou zbraní. Tím se rozšířil do celé Anglie a Irska. Meč 

přežil až do současné doby a je používán skotskou gardou jako ceremoniální zbraň při 

slavnostních příležitostech. 14 

                                                 
13 Viz obrázek 15 
14 Viz obrázek 16 
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 Vynález střelné zbraně ve 14. století a její masivní rozšíření byl příčinou zániku 

středověkého rytířství. Bojovníci odkládali již neúčinné části těžké zbroje. Přežíval 

pouze značně zesílený a profilovaný kyrys složený z přední a zadní části. Odložením 

železných rukavic ztrácí ruka klasickou ochranu před sečnými ranami. Funkci ochrany 

ruky tak přebírá záštitný oblouk na rukojeti meče. Ten se mění v soupravu ochranných 

prvků v podobě úponů vycházejících ze záštity rukojeti. Čepel mečů se zužuje a tím 

snižuje i jejich hmotnost. Meč pozbývá potřeby své pádnosti a důraz je kladen na bod. 

Proto se ve Španělsku rodí úplně nový typ meče – kord. 

 

3.12 Kord 
 Tento meč poprvé doložen na našem území v 15. století byl zbraní vysloveně 

vojenskou užívanou jak jezdectvem, tak i pěchotou. Rozšířila se po celé Evropě. Čepele 

broušené po obou stranách mají průřez z ploštěného šestihranu, trojhranu či čtyřhranu i 

čočky. Záštita se v průběhu vývoje tohoto meče různorodě mění. Je proto nemožné 

stručně popsat všechny tvary a typy, které vznikaly do konce 18. století. Německý 

odborník na chladné zbraně H. Seitz dělí kordy podle tvaru rukojeti do následujících 

skupin. 

 1. s rukojetí s jednoduchou křížovou záštitou 

 2. s rukojetí se záštitou a obloukem 

 3. s rukojetí, která mám pouze záštitný oblouk 

 4. s rukojetí košovou 

 5. s rukojetí zvoncovou 

Koše těchto mečů bývají zdobeny prosekáváním masivního železa reliéfy, zlatou nebo 

stříbrnou tausií a cizelováním.15  

 

 Čepelím, které plnily sečnou i bodnou funkci, bylo věnováno neméně 

pozornosti. Nejznámější střediska výroby čepelí byla soustředěna v Toledu ve Valencii, 

v Brescii, v Berlíně, v Solingenu, v Birminghamu, v Londýně a v Sheffieldu. 

K masivnímu vojenskému rozšíření dochází v době třicetileté války (1618 – 1648). 

Kord získává značnou oblibu i jako soubojová zbraň. 

                                                 
15 Viz obrázky 17-20 
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Stojí u zrodu renesančních škol šermu. Od 18. století plní funkci kostýmního kordíku a 

stává se pouhým doplňkem uniformy, odznakem důstojnické a později také úřednické 

hodnosti. Od 20. století je kord znám už pouze jen jako sportovní zbraň. 

 

 Vedle vojenského těžšího kordu se souběžně objevuje jeho lehčí varianta. Tato 

osobní zbraň, užívaná výhradně k soubojům, vzniká ve Španělsku a přes Itálii se 

rozšiřuje do celé Evropy. Řeč je o rapíru.  

 

3.13 Rapír 
 Tento meč se objevuje v druhé polovině 16. století jako odlehčená verze 

vojenského kordu. Jeho čepel je štíhlejší oboustranně broušená. Dosahuje délky až 150 

cm. Teprve od začátku 17. století se čepele začínají zkracovat. Důvodem je rozvoj 

šermířských technik, které výrazně mění i vyvážení rapíru. Capoferro stanovuje délku 

rapíru na dvojnásobek délky paže. W. Hope určuje ve své knize Scots Fencing masters 

(1687) místo kde má rapír být vyvážen. Klade je 7,5 cm nad koš, ricasso nepočítaje. 

Pokud je těžiště blíže k jílci má rapír tzv. těžký jílec, jeli blíže k hrotu, má tzv. těžkou 

čepel. Koše se vyvíjely obdobně jako u kordů. Tyto zbraně byly vesměs bohatě 

zdobené. Vzhledem k nákladnosti výroby tohoto meče jsou výjimkou neznačené kusy. 

Mečíři svou značku umisťovali na čepel výhradně na ricassu. Rapír se udržuje ve 

Španělsku až do 18. století a je nahrazován kordíkem.16  

 

 Z moderních mečů nesmíme opomenout meč, jenž je charakteristickou barokní 

chladnou zbraní. Jeho zajímavostí je fakt, že jako jediný jezdecký meč se stává 

v modifikované úpravě zbraní používané na válečných plavidlech. Někdy je označován 

jako švédská šavle, přestože se Švédskem nemá nic společného. Jeho pravý název je 

haudegen. 

                                                 
16 Viz obrázek 21,22 
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3.14 Haudegen 
 Tento sečný kord se vyznačuje lehce zakřivenou jednosečnou čepelí, jenž má 

jílec ve tvaru jílce kordu. Zbraň vzniká od počátku 16. století, avšak prosazení se 

dočkává až ve druhé čtvrtině 17. století. Jak jsme již uvedli, jedná se především o 

jezdeckou zbraň. Jílec má přední i postranní záštitný oblouk doplněný perforovaným 

často nahoru zahnutým záštitným listem. Varianta používaná na válečných plavidlech 

měla dlouhou kůží potaženou dřevěnou rukojeť. Ta byla koncipována jako dvouruční. 

Takto tvarovaná zbraň poskytovala možnost výborného útoku i obrany.17  

 

 S rozvojem šermířských škol vzrůstá potřeba cvičných zbraní. Nové techniky 

nutné k ovládnutí kordu a rapíru k osvojení vyžadují delší čas a v šermířských školách 

tak roste potřeba lehčích a levnějších zbraní. A rodí se fleret. 

 

3.15 Fleret 
 Jeho vývoj datujeme od začátku 17. století jako cvičnou, bodnou zbraň pro šerm 

kordem a rapírem. Později se fleret mění ve zbraň sportovní. Štíhlá čepel je pružná 

čtverhranného průřezu s plochým hrotem. Ten bývá ještě překryt koženou čepičkou. 

Meč je charakteristický malým košem. Záštitné oblouky ve tvaru připomínající květ 

daly zbrani jméno (z francouzského fleret – květ). Rukojeť je rovná a až v 19. století 

získává fleret mělkou misku k ochraně ruky, nad níž je umístěná záštitná příčka. Od té 

směřují k misce dva prstence, tvořící jakési brýle. Tento typ se nazývá italský fleret.18 

Typologicky známe i francouzský fleret. 

 

 Objevuje se později a oproti italskému fleretu má rukojeť esovitě prohnutou a 

větší kovovou misku o průměru 12 cm. Výhoda jílce u francouzského fleretu spočívá 

v jemnějším vedení čepele. Oproti tomu rovný italský jílec umožňuje šermíři pevnější 

uchopení zbraně a tím zamezení případného vyražení z ruky. Pro úplnost musíme zmínit 

ortopedické tzv. belgické jílce. Tyto jílce mají rukojeť pistolovitého tvaru. Výhoda této 

rukojeti je v pevném uchopení do celé pěsti zajišťujíc tak velice pevné držení zbraně. 

                                                 
17 Viz obrázek 23 
18 Viz obrázek 24 
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Celková délka fleretu není delší než 110 cm, při čemž délka čepele se pohybuje od 88 – 

90 cm. Zmíníme ještě váhu moderního fleretu jako šermířské bodné zbraně. Ta činí 275 

– 500 g.19 

  

 Jako labutí píseň se objevuje poslední typ meče. Tato zbraň stojí na konci éry 

meče jako zbraně takové. Stává se z ní věc módy pod vlivem módních ismů. Touto 

smutnou tečkou je zbraň nazývaná kordík. 

 

3.16 Kordík 
 Tento meč je vývojovou fází rapíru. Jako pobočná dlouhá chladná zbraň se stává 

lehčí a kratší. Ke zrodu této zbraně dochází v 17. století. Štíhlá trojhranná čepel má 

délku mezi 55 – 65 cm. Má výrazné vyhloubení a končí velmi tenkou, ostrou špičkou. 

Tvar jílce ve srovnání s rapírem velmi jednoduchý. Záštita je vytvarovaná do podoby 

mušle a záštitný oblouk není tak masivní, naopak je štíhlejší a postupně nahrazen 

řetízkem. Z počátku ještě nese funkci soubojové zbraně, ovšem kolem roku 1750 nelze 

pod příčky, které směřují od záštity k číšce vytvářející tak charakteristické brýle, 

vsunout prsty. Zbraň tak ztrácí jakýkoliv praktický význam a je degradována na pouhou 

ozdobu. Tomu odpovídá i nákladné zdobení. Rukojeti bývají porcelánové a dokonce 

křišťálové, jílce byly pokryty drahými kameny.20  

 

 Svou genezi nesmíme zakončit, aniž bychom se zmínili o mečích stojících 

vývojově jaksi mimo. Jedná se o meče, nemající bojovou hodnotu přesto však mají svůj 

nezastupitelný význam ve velké rodině mečů. 

 

3.17 Popravčí meč 
 Tento meč byl používán při výkonu hrdelního práva městskými katy. Meč 

dominoval a byl znakem jejich profese. Popravčí meče se zachovaly ve sbírkách po celé 

Evropě. Specifický tvar byl předurčený pouze k jedinému účelu. Od široké sečné čepele 

se vyžadovala pouze její pádnost. Obratnost a váha nehrály žádnou roly. 

                                                 
19 Viz obrázek 25  
20 Viz obrázek 26 
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Naopak těžší čepel bývala výhodou. Délka oboustranně broušené čepele dosahovala 80 

cm a šířky 5 cm. Čepel byla zakončena zaobleným nebo zcela rovným hrotem. Popravčí 

meč se považoval za nečistý předmět, a tudíž se vylučovalo jeho použití v česném boji. 

Proto na konci čepele pod hrotem bývaly většinou tři otvory, které zabraňovaly 

vybroušení do ostrého hrotu. Čepel byla pokryta typickými symboly jako popravčí kola, 

šibenice a někdy na nich byla vyryta jména popravených. Čepele byly opatřeny i 

krátkým výbrusem pod záštitou, který sahal zhruba do jedné čtvrtiny čepele. Rukojeť 

měla podobný nebo shodný tvar jako jeden a půl ruční meč. Byla potažena pevnou 

látkou nebo kůží. Hlavice měla tvar koule, hrušky nebo i terčíku. Záštita nemusela plnit 

ochrannou funkci ruky, a proto bývala jednoduchá. Většinou jí tvořil rovný železný 

prut. Jako symbol privilegia hrdelního práva se používá až do 17. století. Někde je 

nahrazen sekerou.21  

 

3.18 Papežský meč 
 Takto byl označován meč, který byl darováván papežem jako odměna 

zasloužilým obráncům víry. Mezi odměňované patřili knížata, králové, císaři a význační 

vojevůdci. Příležitostně byl udělen celému národu. Zde máme na mysli udělení 

Švýcarskému spříseženstvu za činy papežovy švýcarské gardy v roce 1511. Meče 

vyráběli mistři zbrojíři a znakem byly dlouhé stříbrné jílce, zlacené a bohatě zdobené. 

Hlavice pak někdy nesla znak papeže. Široká dvoubřitá čepel měla ve výbrusu žlábku 

jméno papeže, datum udělení meče a obvykle i další nápisy. První datovaný papežský 

meč, který máme doložený, byl udělen papežem Urbanem IV. roku 1386 Gonfalierovi 

města Lukkin. Poslední papežský meč byl pak darován papežem Lvem XII. roku 1823 

vévodovi z Angouleme za dobití Trocadéra. Tato tradice se tedy udržela až do 19. 

století.22  

                                                 
21 Viz obrázek 27 
22 Viz obrázek 28 
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3.19 Obřadní meč 
 Tento meč se nazýval také korunovační. Používal se při královské korunovaci 

společně s ostatními královskými insigniemi. Byl předáván králi před samotným 

nasazením koruny. Od 12. století se stávalo zvykem, že tyto meče světili papežové na 

Štědrý den v kostele svatého Petra v Římě. Obřadní meče jsou klasického středověkého 

tvaru. Rovná po obou stranách broušená čepel je opatřena jednoduchou křížovou 

záštitou. Jílec většinou nenese další záštitné prvky a to i v době, kdy se k bojovým 

účelům používaly meče modernější konstrukce. Jejich zdobení je však honosné a patří 

k nejcennějším mečům vůbec. Mezi tyto meče patří například meč Karla Velikého, meč 

svatého Mauricia nebo meč Svatováclavský.23  

 

3.20 Kalendářní meč 
 Tyto meče nebyly nikdy určeny k běžnému nošení, ale jejich úloha spočívala ve 

výzdobě šlechtických paláců. Obecně se vyznačují poměrně širokou dvousečnou čepelí 

a zdobenou různě tvarovanou záštitou a hlavicí. Tyto velmi nákladné zbraně byly 

zhotovovány výhradně na zakázku. Svůj název získaly podle nejčastějšího motivu 

vyrytého na čepeli a to kalendária. Jejich výskyt datujeme od konce 15. století. 

                                                 
23 Viz obrázek 30-32 
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4 Šerm a školy šermu 

4.1 Středověk 
 Mluvíme-li o šermu, musíme si uvědomit, že šerm jako soubor pohybů ruky 

s mečem a celého těla, vychází ze stavby, konstrukce a účinnosti meče. Na raných 

mečích byla vybroušená čepel, která se ke konci poměrně ztenčovala. A tak když hrot 

sám mohl být tupější, stejně bylo možné jím účinně ohrozit zbrojí nechráněného 

bojovníka. Nebo případně útočit na místa, která zbroj nechránila - jako například 

obličej. Pro tuto skutečnost máme důkazy v písemných pramenech, které se o bodech 

zmiňují relativně často. Už v první staroslověnské legendě z 10. století se vypravuje o 

smrti sv. Václava. V popisu vraždy se mluví o Hněvsovi, jenž probodl mečem hruď sv. 

Václava. I Kosmas takto ve své kronice popisuje vraždu Božeje a jeho syna Bořuta na 

Libici. (Bennet, M. 2007) 

 

 Další zajímavý prvek odkazující nepřímo na styl boje je výraznější protažení 

délky příčky meče v 11. století a zvláště ve 12. století, případně její mírné prohnutí 

směrem k čepeli. Tento konstrukční prvek je dán snahou o zlepšení krytí ruky a 

předloktí bojovníka. Také zároveň umožňuje lépe krýt údery přímo mečem, nikoli 

pouze štítem. Zprávu o ochranné funkci příčky nám podává Kosmas k roku 1087. Mluví 

zde o zachycení rány jílcem. Zde můžeme s jistou opatrností připustit i možnost 

aktivního využití příčky při krytu se zachycením soupeřovy čepele a následovné další 

akci. 

 

 Bohužel se nedochovala žádná ucelená pojednání o boji s mečem z období 

raného středověku. Proto všechny akce nebo styl boje odvozujeme výhradně 

z písemných mladších pramenů. Některé cizí písemné prameny se zmiňují o boji mečem 

a pukléřem (malým pěstním štítkem užívaným spíše v civilním životě, než v bitvách). 

Tyto prameny se datují ke 12. století. Podíváme-li se na nejstarší metodické pojednání o 

šermu, tak to pochází až z konce 13. století. 
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 Tento tzv. rukopis I. 33 je bohatě iluminovaný a popisuje slovem i obrazem 

různé bojové techniky s využitím meče a pukléře. Zajímavostí tohoto díla je místo 

vzniku. Bylo napsáno v klášterním prostředí, a proto vyobrazení bojovníci jsou mniši. 

Rukopis I. 33 je sice nejstarší pojednání o šermu, ale zachycené a vyobrazené techniky 

jsou už velmi sofistikované a svědčí o dlouhé tradici s kořeny sahající nepochybně až 

do raného středověku. 

 

 Další poznatky o technice boje odvozujeme z toho, co všechno dovoluje nebo 

naopak neumožňuje sama konstrukce meče. Meče z tohoto období, přestože byly pádné, 

vůbec nebyly těžké. I poměrně dlouhé jezdecké meče vážily obvykle 1-1,5kg. Tento 

fakt dokazují dochované meče. Například románský meč SIGVINAIS vážící 1 kg. 

Kratší meče mohou být i mnohem lehčí. Z toho vyvozujeme, že šerm hlavně v raném 

období nebyl primitivní a hrubě brutální záležitostí. I románský meč umožňoval 

poměrně sofistikované akce a záleželo zde na umění, fyzické kondici a nasazení 

konkrétního bojovníka. 

 

 V písemných pramenech bývá často dávána do souvislosti s úspěchem nebo 

neúspěchem v boji i kvalita samotného meče, což asi souvisí s ostřím. Důkladně 

propracované techniky šermu nacházíme až v období renesance. 

 

4.2 Renesance 
4.2.1 Prostředí  

 Za důvod masivního nástupu a obliby šermířských škol můžeme považovat fakt, 

že měšťanský stav se začal prosazovat do šermu stejně, jako to činil i v jiných oblastech 

života. Další souvislost musíme hledat v postupném přenosu šermu do civilní sféry. 

V Evropě se šermíři začali sdružovat do volných klubů a spolků. Například u nás 

Fedrfechtýři nebo v Německu Bratrstvo sv. Marka. Zejména v Itálii byly rozdíly mezi 

šlechtou a měšťany velmi malé. Souviselo to také s tím, že mnoho šlechtických rodů 

pocházelo z měšťanského prostředí. Neodmyslitelnou součástí výchovy v bohatých 

měšťanských vrstvách bylo samozřejmě i šermířské vzdělání. 
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 Šermířské poznatky byly získávány soukromou nebo polosoukromou cestou od 

šermířských mistrů. Ti byli z titulu svého postavení následovníků středověkých rytířů 

samozřejmě nositeli a tím i učiteli etiky. Často proto bývali přizýváni jako rozhodčí 

v čestných sporech a jejich rozhodnutí byla všeobecně respektována. Sami také často 

nabádají své žáky, aby svého umění užívali uvážlivě a pokud je to jen trochu možné, 

aby se vyhýbali soubojům. 

 

 Dobový šermíř byl na rozdíl od nás zvyklejší na smrt. Tu běžně vídal 

bezprostředně kolem sebe a tak jí chápal jako součást života. Přesto dobový šermíř si 

dobře uvědomoval, že smrt je nevyhnutelným koncem lidského bytí. Důkazem je 

pořekadlo, jehož původ můžeme hledat ve Španělsku: ,,netasíš mě bez příčiny, 

neskryješ mě beze cti´´. Tedy volně přeloženo: do boje se pouštěj jen v nevyhnutelném 

případě, ale pokud již k němu dojde, bojuj s plným nasazením, aby si jej dovedl do 

vítězného konce. 

 

 Stejně jako na smrt byli lidé v dřívějších dobách více připraveni na strádání, 

fyzickou bolest a zranění. Z historie známe mnohé příklady, kdy vojáci dokázali po 

velmi vyčerpávajících pochodech, často hladoví, zraněni na těle pokračovat v boji. Také 

měli podstatně blíže k veřejnému projevování citů a to i těch nejniternějších. To se 

změnilo, až když se v evropské společnosti začaly projevovat vlivy východoasijských, 

zejména japonských kultur. Ty totiž považovaly takovéto citové projevy za známku 

slabosti a zženštilosti. S postupem času tyto projevy v naší společnosti nabyly vrchu, a 

proto neskrývané city našich předků nám připadají nepřirozené. 

  

 Lidé byli v té době rozděleni na mnoho víceméně uzavřených komunit. Mezi 

nimi pak často docházelo ke vzájemným svárům. Příslušníci těchto komunit museli 

dobře zvážit, zda je v jejich postavení společensky únosné tasit zbraň proti sobě 

nedůstojnému protivníkovi, ať už kvůli morálním zásadám, nebo aby si ve své komunitě 

společensky nezadali. 
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4.2.2 Reálný boj  

Průběh reálného boje shrnujeme do tří nezaměnitelných fází.  

1. Hra čepelí 

2. Průzkum bojem 

3. Vlastní útok 

 

 Hra čepelí 

 Jsou to pouhé dotyky (poklep, tlak), které mají za úkol zjistit protivníkovy 

vlastnosti a reakce na základní podmínky. Jestliže je například po zatlačení na čepel 

soupeřovou reakcí kavacione, svědčí to o tom, že soupeř je náchylný ustupovat, podřídit 

se soupeřovo vůli. Je-li soupeřova reakce tvrdá, svědčí to o jeho agresivním vedení 

boje. Nereaguje-li soupeř vůbec, jde buď o blba, nebo velmi chladnokrevného soupeře, 

který dokáže své reakce v této fázi boje potlačit. Zkušený šermíř dokáže při hře čepelí 

své obvyklé reakce potlačit a reaguje záměrně jinak, než je jeho zvykem. 

 

 Průzkum bojem 

 Po odhalení soupeřových základních reakcí se přechází k průzkumu bojem. Boj 

se nevede s plným nasazením. Po technicko-taktické přípravě útoku se vztahujeme ještě 

dříve, než soupeř stihne zareagovat útokem. Soupeř však už je nucen přinejmenším 

zneškodnit náš útok nebo popřípadě přejít do vlastního protiútoku. Z tohoto se dají 

poznat soupeřovy reakce na konkrétní formy útoku. V útocích vždy zkoušíme více 

variant, ke kterým se opět vracíme, abychom zjistili, zda soupeř reaguje na určitý 

podnět stereotypně, nebo různě. 

  

 Vlastní útok 

 Po těchto přípravných fázích následuje útok s plným nasazením, avšak 

s dostatečnou mírou opatrnosti. Opět je třeba vyzkoušet několik různých variant útoku a 

poté se vrátit k již jednou nasazené možnosti. Nepodaří-li se žádný z našich útoků, je 

třeba zvolit taktiku vyrušování, při které falešnými útoky a akcemi rušíme plynulý chod 

soupeřových myšlenek a akcí. 
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 Snažíme se tak soupeře vyvést z koncentrace dokud se u něj nezačne projevovat únava 

nebo se nezačne dopouštět chyb. Tuto taktiku můžeme použít jen tehdy, můžeme-li si 

takový nepřetržitý sled akcí dovolit z hlediska své technické a fyzické připravenosti. 

(Bennet, M. 2007) 

 

 K šermířskému souboji nepatří jen hlavní zbraň-kord v pravici, ale připouští se i 

další kord nebo dýka pro levou ruku. K ochraně směl šermíř použít štítu nebo pláště 

přehozeného přes levou ruku. Dokonce ho za určitých okolností mohl hodit protivníkovi 

přes čepel nebo hlavu. Protivníkovu čepel bylo možno zachytit i prostým hmatem 

levice. Platily rány bodné i sečné. 

 

4.2.3 Italská škola šermu 

  Jako základ italské školy šermu považujeme dílo Opera nova z roku 1536. Jeho 

autor Achilles Marozzo zde shrnuje v první ucelené knize o šermu do té doby dosud 

známé poznatky. Nesnaží se však vytvářet nové techniky. V tomto díle se ještě italská 

škola šermu tolik nevyhrazuje, je zde cítit velký vliv španělského šermu a v něm 

obsažené geometrie a matematiky. 

 

 Změnu odstartoval až mistr Camillo Agrippa ve svém díle Trattato di scientia 

d´arme z roku 1553. Agrippa byl matematik a geometr. Uvažoval o lidském těle 

z hlediska těchto věd, na jejichž základě vyvodil závěry, které přenášel do praxe. 

Prvním z jeho významných přínosů bylo zavedení numerického číslování jednotlivých 

poloh držení zbraně.  Do té doby měly polohy velmi malebné názvy, které však byly 

velmi nepraktické. Na každý útok odpovídala obrana s úplně odlišným názvem. 

Agrippovo numerické číslování znamenalo dané číslo současně útok i obranu. Tento 

princip s drobnými změnami přetrval až do dnes. Výchozí poloha podle Agrippy byla 

ihned po tasení. Proto je jeho prima shodná s naší současnou vysokou secondou. 

Agrippa také rozdělil zásahovou plochu soupeřova těla. Do té doby totiž neexistovala 

diferenciace bodů a seků podle stran. Jeho rozdělení soupeřova těla na stranu diritto a 

riverso, používáme dodnes. Agrippa se dále zabýval postavením přední nohy ve 

výpadu. 
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V této otázce rozsazoval polohu holeně kolmo k zemi, tedy tak, jak to známe dodnes. 

Tato poloha skýtá rovnocenné možnosti pro útok i obranu. Na základě matematických 

poznatků Agrippa dále definoval délkovou ztrátu dosahu. Porovnával dosah ruky se 

zbraní napnuté v jedné přímce k soupeři a ruky vychýlené do strany. Z hlediska útoku je 

samozřejmě výhodnější útok v přímce. Vzhledem k nutnosti odstranit soupeřovu čepel 

z vbodnice jsme nuceni použít útok se stranovým vychýlením čepele. Pak je nutné se 

zamyslet, jaké vychýlení je pro nás výhodné. Agrippa zjistil, že při vychýlení do 15° 

nedochází téměř k žádné ztrátě, do úhlu 30° je úbytek ještě snesitelný. Nad 30° již ztráta 

dosahu rapidně narůstá. Svými teoretickými závěry Agrippa výrazně urychlil vývoj 

italské školy šermu, čímž vytvořil tím prostor pro její expanzi a nárůstu poptávky po ní. 

 

 V tomto období dosahuje italská škola svého zenitu. Vrcholem uplatnění taktiky 

v šermu italské školy jsou poznatky mistra Salvatora Fabrise. Fabris definoval a uvedl 

do života princip kontrotempa (oproti dřívějšímu stessa). Soupeřův útok je likvidován 

již v jeho zárodku do prvního taktu útoku. Oproti dřívějšímu zneškodnění útoku 

v posledním taktu kdy je útok zneškodňován opozicí nebo úhybem. 

 

 Italská škola začíná upadat s vývojem zbraní, se kterými se nedokázala vyrovnat. 

Hlavní zbraní italské školy byl rapír. S tím jak vývoj zbraní směřoval k dlouhým 

lehkým čepelím, se úniky stávaly obtížnějšími a tělo začalo zaostávat v rychlosti 

pohybu za rukou. Stesso i kontrotempo jsou svou podstatou velmi vázané na pohyb těla 

a tak to, co je základem italské školy přestává být účinným. Francouzská škola, která 

vychází z italské, si těchto nedostatků byla vědoma a začala otevřeně popírat některá 

dogmata italské školy. Francouzská škola se opět vrátila k zásadě nejprve kryt a pak 

teprve protiútok. Rozdíl použití tohoto principu italskou a francouzskou školou tkví 

v tempování protiakce. Zatímco italská škola chápala tento princip takto: 1. tempo-

soupeřův útok, 2. tempo-vlastní obrana, 3. tempo-protiútok, francouzská škola vytvořila 

princip riposti-tempovaného protiútoku. Do prvního tempa spojila soupeřův útok i 

vlastní obranu a do druhého tempa pak vlastní protiútok. Tím získala vůči italské škole 

výhodu jednoho tempa. Italská škola se snažila mnoha pokusy tento nepříznivý průběh 

vývoje zvrátit. 
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  Takovou snahou bylo například redukce pohybu těla. Maximum bojových 

situací se pokoušela řešit pouze náklony trupu a jen v nejnutnějších případech 

připouštěla nějaký pohyb nohou. 

  

 K renesanci italské školy dochází až v druhé polovině 19. století. Šermířský 

mistr Radaelli kombinuje výhody francouzské a italské školy šermu. 

 

4.2.4 Španělská škola šermu  

 Zatímco italská škola šermu nezapřela tradice své vlasti vyžadujíc rychlé 

myšlení, obratnost i jistou dávku divadelní okázalosti, vzniká na Pyrenejském 

poloostrově v 16. století zcela odlišný typ šermu- Esgrima Espagnola. Tuto školu šermu 

poprvé charakterizuje kniha Jéronima de carranza-filosofie zbraní z roku 1569. V tomto 

šermu se odráží španělská kultura, a proto se tato škola prosazuje výrazněji pouze ve 

Španělsku. 

 

 Od žáků této školy bylo vyžadováno vedle tělesné zdatnosti i důkladné vzdělání. 

Každý z žáků musel znát vnitřní zákony pohybů, které plynou ve vztahu mezi energií 

duševní a tělesnou. Důraz byl kladen na filosofii, matematiku a geometrii. Soupeři ve 

španělské škole šermu stáli na dlaždicích pokreslených geometrickými vzorci, jimiž se 

musel řídit každý krok. Základem byl kruh vepsaný do čtverce, o průměru, který se 

rovnal výšce šermíře. Jednotlivé pohyby ruky a kordu měly sledovat kresbu kruhů a 

výsečí soustředných kružnic, které si šermíři museli představovat, jako by byly 

narýsovány v prostoru kolem nich. V této škole se čepele kordů žáků neměly ani 

dotknout, řinkot zbraní se vylučovalo. (Letošníková, L. 1989) 

 

 Nepružnost této školy, která v boji připomínala mnohdy ceremoniál, měla za 

následek úpadek této školy. Přesto je španělská škola šermu důležitou tradicí a 

kulturním bohatstvím této země. 
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5 Legendární meče 

5.1 Úvod mezi legendární meče 
 Mezi zbraněmi meč v historii lidstva nese ojediněle výjimečnou funkci. Tou je 

jeho nezastupitelná účast v mytologii všech evropských, ale i asijských kultur. Meč se 

stává předmětem opěvovaným v básních, legendách a svatých knihách. Stává se 

neodmyslitelnou součástí hrdinů, kteří jeho pomocí šíří slávu a vedou spravedlivý boj 

proti zlým silám. Meč je tak pravděpodobně jedinou zbraní, u níž se setkáváme 

s personifikací. Meče mohou nést svá vlastní jména anebo jsou pojmenována podle 

hrdinů nebo významných panovníků. Praxi dávat honosným kvalitním mečům jména 

význačných historických postav máme doloženou především z keltského a germánského 

prostředí a to převážně ze staršího období. Některé z těchto mečů se nám dochovaly 

dodnes a některé jsou pouze předmětem starých mytických příběhů. Z dochovaných 

zbraní můžeme uvést například meč slavného španělského hrdiny El Cida zvaný Tizona 

nebo meč tradičně připisovaný císaři Karlu Velikému jménem Joyeuse. Mezi meče 

známé pouze z mytologie považujeme například meč Albion patřící anglickému 

hrdinovi Robinovi Hoodovi nebo zázračný meč Balmung se kterým bojoval hrdina 

Siegfried, o němž se vypráví v Písni o Nibelunzích. Meče se tak stávají součástí historie 

a národní integrity. Nesou tradice, kulturní dědictví a svým významem přispívají 

k identitě toho daného národa. Jejich symbolika bývá nezřídka velmi důležitá 

v historicky utvářených dějinách. Toto privilegium nesou z největší části meče 

korunovační, které řadíme mezi meče obřadní. V našich krajích české země známe 

takové meče dva. Meč sv. Václava a meč Svatoštěpánský. V následujících částích si 

představíme některé mytologické meče dochované i ty, které patří do říše legend.   

 

5.2 Excalibur 
 Prvním z popisovaných zbraní patří k pověstím a legendám kterými se nemůže 

pochlubit žádný z mečů. Řeč je o mýtu, jenž vznikl někdy v 6-7. století na Britských 

ostrovech. Příběh, který vznikl doslova na periférii tehdejší Evropy, rozeznil zvony 

evropské a světové kultury tak mocně, že zní až dodnes - již 1400 let. 
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 Legenda začíná, když Sasové začínají osidlovat Britské ostrovy a dostávají se do 

střetu s původním keltským obyvatelstvem. Tehdy zestárlý klanový vůdce Dux 

Bellorum Ambrosius Aurelianus vybírá svého nástupce. Volba padá na Uthera 

Cornwallského, hradního pána na Tintagilu. Ovšem mnozí z vůdců s novým pánem 

nesouhlasí. Obzvláště vévoda Cornwallský, pán Gorlois. Ten nejenže je politickým 

odpůrcem, ale navíc Utherovo oko se zalíbením spočinulo na jeho manželce. 

Utherovým pomocníkem je moudrý a mocný čaroděj (druid) Merlin. Jeho kouzelná moc 

propůjčí vladykovi Gorloisovu podobu, ve které se vetře do jeho lože a s jeho 

manželkou Igrainou zplodí syna. Následně Uther poráží svého soka i na bitevním poli 

s pomocí mocného čaroděje Merlina. Ten za svojí pomoc žádá právě onoho syna, 

malého Artuše. 

 

 Merlin předává Artuše na vychování rytíři Ectoriovi, kde vyrůstá spolu s jeho 

synem Kayem. Roky ubíhají. Uther Pendragon umírá a začíná nová volba klanového 

vůdce. Náčelníci klanu se tradičně setkávají ve svátek Imbolc v Londiniu. Na tomto 

místě stál velký balvan, ve kterém byla zapuštěna železná kovadlina a v té byl vetknut 

meč. Nápis na kameni hlásal: ,,ten, kdo meč vytáhne, je po právu a rodem králem 

Británie´´. Ze všech urozených pánů je to právě mladý Artuš, kdo meč vytáhne a 

Británie má nového krále. Všechny britské rody spěchají do šiků mladičkého vladaře. 

Artuš udeří na Sasy a poráží je v jedenácti vítězných bitvách. Jeho údernou sílu tvoří 

neohrožené družiny jízdních bojovníků, které poráží pěší potomky Hengista a Horsy na 

hlavu. K poslednímu dvanáctému boji dojde pod horou Badon. Král Artuš vítězí. 

Vládne zemím Albionu ze svého hradu Camelotu. K moudrému a spravedlivému 

vladaření mu pomáhají rytíři sedající kolem Kulatého stolu. (Sapkowski, A. 2009) 

 

 Historie nebo legenda? Prvním sice nepřímým, ale logickým důkazem jsou 

archeologické výzkumy. V letech 443-505 n.l. se po Britských ostrovech rychle šíří 

saská expanze, která se však v letech 505-516 n.l. náhle zastavila. V letech 505-550 n.l. 

nenacházíme sebemenší výskyt nějakého typicky saského reliktu ve východní části 

Velké Británie. Jediné logické vysvětlení mluví ve prospěch silného charismatického 

vůdce, jenž zastavil nepřátelskou expanzi a vytlačil protivníky na západ. Tehdejší 

způsob boje nám také pomáhá. 
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Sasové jako žáci římských legií bojovali v sevřených šicích pěchoty, kdežto v Británii 

se udržoval velký počet jezdců. V legendách král Artuš vítězí právě pomocí své jízdní 

družiny. 

 

 V literárních pramenech, které by se mohly týkat krále Artuše, nacházíme první 

zmínky v díle velšského mnicha Gildase 516-570 n.l.. V rukopisu De excidio et 

conquestu Británniae popisuje bitvu pod horou Badon. Píše, že k bitvě došlo v roce jeho 

narození, tedy kolem roku 516 n.l.. Ovšem Gildas nezmiňuje, kdo byl jmenovitě 

vítězem. Se jménem Artuš se setkáváme až v roce 796 n.l. v díle Historia Britonům, 

mnicha jménem Nenniuse, taktéž Velšana. Nennius popisuje místa všech dvanácti 

velkých bitev. Bohužel vědci dodnes nemají jasno o přesné lokalizaci těchto míst. I horu 

Badon je možno umístit do šesti různých míst. Podle Nennia se bitvy chronologicky 

udály takto:  

1. Na řece Glein 

2.-5. Na řece Dupglass 

6. Na řece Bassas 

7. V Kaledonském pralese 

8. U Caer Guinnion 

9. U Města Legií 

10. Na řece Tribruit 

11. Pod horou Agned 

12. Pod horou Badon 

 

 Další dílo z roku 956 n.l. zvané Annales Cambriae neznámého autora datuje 

bitvu pod horou Badon přesně do roku 516 n.l. Uvádí také okolnosti a rok Artušovy 

smrti v bitvě u Camlannu roku 537 n.l. 

 

 Za mytogenní moment považujeme rok 950 n.l. V legendách od tohoto roku se 

Artušova postava mění v ochránce země, jenž ve skutečnosti nezemřel, nýbrž přebývá 

na ostrově Avalonu a čeká na čas, kdy bude Británii nejhůř. 
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 K velkému rozvoji legendy dochází v době, kdy se frankonormanská šlechta 

pevně usazuje na britském trůnu za vlády Viléma Dobyvatele. Pro touhu Normanských 

pánů slyšet stále nové příběhy rytířů Kulatého stolu, tehdejší bardi přidávají nové 

příběhy inspirované hrdiny místních velšských i irských legend. Takové příběhy známe 

z tzv. Mabiongi. To jsou sebrané velšské mýty a legendy. V roce 1849 je přeložila lady 

Charlotte Guestová. 

 

 Za asi nejdůležitější artušovský dokument považujeme dílo Galfriduse 

Monumetensise čili Geoffreyho z Monmouthu (1100-1154). V jeho díle Historia Regum 

Britanniae se snaží vědeckým a vážným charakterem o popis nejstarších dějin Británie 

včetně krále Artuše. Podle slov Geoffreyho čerpal při psaní z originálních dokumentů 

v jazyce Britů, které mu daroval arcidiákon Oxfordu. Jeho dílo se dostalo do celé 

civilizované Evropy. Položil tak základní kámen celého mýtu a ani jeden z pozdějších 

autorů se již příliš neodchýlil od jeho koncepce. 

 

 Velmi důležitým obohacením legendy dochází v tzv. cyklu Vulgáta. Ta se skládá 

z titulů: Historie sv. grálu, Merlinova historie, Lancelotova kniha, Hledání grálu a 

Artušova smrt. Cyklus vznikl v letech 1215-1235 n.l. Za autory považujeme skupinu 

anonymních cisterciáckých mnichů. Vulgáta obohacuje legendu o Lancelota jako 

čelního hrdinu legendy, jeho poměr s Artušovou ženou Gueneverou, o četná 

dobrodružství Artušových rytířů, hledání sv. grálu i Mordredovi zrady, jenž byla 

výsledkem hříchu Lancelota a Guenevery. Do legendy vnáší výrazný křesťanský 

podtext. 

 

  Nyní k Artušově kouzelnému meči. Ve starých velšských bájích nosí Artuš meč 

zvaný Caledvwlch. Jeho čepel byla zdobena dvěma zlatými hady, takže když byl tažen 

z pochvy, zdálo se, že z hadů šlehá živý oheň oslňujíc zraky nepřátel. Jeho název se 

překládá jako Drtící či Lamocel. Artušovi ho darovala Jezerní panna jako symbol vlády. 

Už samotný skutek obdarování je hluboce symbolický a vychází z víry starých Keltů. 

Geoffrey z Monmouthu udělal z Caledvwlchu Caliburn, cisterciáti ho pak ve Vulgátě 

nazvali excalibur. Ta také uvádí, že název je v hebrejštině Roztínající železo a ocel. To 

by odpovídalo i velšskému názvu. 
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 Někdy se uvádí, že název excalibur se odvozuje z latinského ex calce liberare- 

osvobodit z kamene. Toto elegantní vysvětlení je však nesmyslné. Excalibur byl darem 

Jezerní panny a ne meč, který vytáhl Artuš ze skály. Součástí daru byla i pochva, která 

chránila svého nositele před jakýmkoliv zraněním. O pochvu Artuš přišel, když mu jí i 

s mečem ukradla zrádná Morgana. Ta vyzbrojila obojím svého milence Accolona, který 

takto vybavený měl Artuše porazit. Artuš však meč získal nazpět a protivníka přemohl. 

Jen pochvu se podařilo Morganě utopit v jezeře. V samotném závěru legendy se 

excalibur vrací k Jezerní panně. Sám umírající král Artuš, než odpluje do Avalonu, 

přikáže hodit zbraň do vody. Podle lidové tradice se tak stalo poblíž Glastonbury 

v hrabství Somerset, na místě zvaném Pomparles Bridge. 

 

 Musíme se ještě zmínit o dárkyni excaliburu Jezerní panně. Bývá nazývána 

Vivien, Viviana, Nimue nebo Niniane. Tyto jména jsou variantou jména Rhiannon. Její 

úloha se odráží od úlohy ženy v Keltské společnosti. Ta bývá vždy velmi významná. 

V mnoha mýtech hrdina absolvuje školení a výcvik u ženy. Žena bývá vždy vědma 

nebo bojovnice. Tato úloha v příběhu o králi Artušovi je natolik silná, že žádná 

z novějších verzí, dokonce ani církevní Vulgáta, se jí z textu nepokusila odstranit a to 

navzdory faktu, že se jedná o pohanskou čarodějku. 

 

 Legendární příběh o králi Artušovi a jeho meči excaliburu se stal až do dnešních 

dob součástí nebo předlohou mnoha literárních děl, divadelních her a filmových 

scénářů. Jeho význam na poli kulturním má tak nevyčíslitelnou hodnotu. 

 

5.3 Tizona 
 Dalším z legendárních mečů je zbraň Rodriga Días De Vivar zvaného El Cid. 

Zbraň se nám dochovala do dnešních dob a též El Cid je nepopiratelně historicky 

doloženou postavou. 

 

 Cid se jako příslušník nižší šlechty narodil ve Vivaru u Burgasu v polovině 11. 

století (možná roku 1048). Tehdy se arabská říše ve Španělsku rozpadla na malé 

státečky zvané taifas. V té době se začíná rozvíjet křesťanská reconquista. 
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  Muslimskému území ve Španělsku vládne marodský vládce Jůsuv ibn Tašfín. 

Tehdejší křesťanský král sjednotitel Leónu a Kastilie Ferdinand I. před svou smrtí roku 

1065 rozděluje svou zemi mezi své syny Sancha a Alfonsa. Alfonso pravděpodobně 

navzdory přísaze zavraždil svého bratra Sancha a zemi tak opět sjednocuje. Cid, který 

věrně sloužil Sanchovi, byl nynějším králem Alfonsem poslán do vyhnanství. 

Z vyhnanství byl Cid povolán, aby vzápětí byl do něho poslán znovu. Zdůvodněním pro 

tento čin byly intriky Cidových nepřátel, kteří ho obvinili s pronevěřením části 

poplatků, jejichž výběrčím byl ustanoven. Cid ve vyhnanství dobýval pro Kastilii a pro 

jejího krále Alfonsa, nyní zvaného VI., další území. Ten v té době roku 1086 připojuje 

ke Kastilii Toledo. Cid dobývá město Valencii, a přestože ho chtějí jeho vojáci provolat 

králem města, posílá korunu Alfonsovi VI. Při obraně Valencie sám umírá. Bitvy 

s muslimy střídaly úspěchy a porážky až do bitvy u Las Navas de Tolosa roku 1212, 

kdy byla moc Maurů definitivně zlomena ve středním Španělsku. Až sto padesát let po 

Cidově smrti se na Iberském poloostrově mění soupeření islámu a křesťanství 

v jednoznačný prospěch křesťanů. 

 

 Legendu o Cidovi známe z Písně o Cidovi napsanou zřejmě kolem poloviny 12. 

století. Původní Píseň o Cidovi se nám nedochovala a její obsah známe z opisu 

datovaného rokem 1307. Skládá se z 3730 veršů ve 152 epizodách. Epos popisuje druhé 

vyhnanství Cidovo, jeho dobývání mohamedánských území s důrazem kladeným na 

dobití Valencie, svatbu Cidových dcer, jejich potupení vlastními manžely a sněm, na 

němž král Alfonso VI. sjednává Cidovi spravedlnost utvrzenou v souboji se zeti Cida. 

Samotná Píseň o Cidovi se prokazatelně přidržuje historické i geografické reality a to 

tak, že lze věrohodně rekonstruovat Cidův pohyb po Kastilii, Aragonu a Valencii. 

Většina dějů popisovaných v Písni o Cidovi, krom výjimky svatby Cidových dcer, které 

se ve skutečnosti jmenovaly jinak, má zcela reálný základ v historii. 

 

 Dalším literárním dílem je romance o Cidovi. Ta se věnuje i bájivým zkazkám o 

Cidově dětství a Cidově manželství. Romance navíc líčí osudy hrdiny do jeho smrti i po 

ní. Popisuje poslední Cidův triumf, kdy jeho nabalzamovaná mrtvola, důmyslně 

upevněná v sedle jeho věrného oře Babieky, vede křesťanské bojovníky do vítězného 

boje proti přesile krále Búcara. 
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 Další prameny máme v dobových arabských spisech. Zde je Cid, který uměl číst 

a psát, znal soudobé právo a hovořil i arabsky, popisován se značným despektem. Toto 

hledisko je psáno z pozice poražených a motivováno ztrátou Cidovi tolerance 

k poraženým Valencijským, ovšem až poté, kdy se pokusili o vzpouru proti vládnoucím 

křesťanům. 

  

 O dochovaném meči El Cida, tzv. Tizoně, se dochovaly v literárních pramenech 

zmínky. Jedná se o meč v délce 103 cm a váze 1,1 kg. Do roku 2007 byl meč majetkem 

kastilské královské rodiny a byl vystaven v madrickém El Musejo Del Ejercito. Poté ho 

autonomní společenství Kastilie a Leónu zakoupilo za částku 1,6 milionů eur a 

vystavilo v muzeu ve městě Burgos.24  

,,Každý jede na své mule, 
Rodrigo na koni sedí;  
každý v hedvábí a zlatě, jen Rodrigo vyzbrojený; 
každý hůlku třímá v ruce, 
jen Rodrigo kopí v pěsti; 
každý vonné rukavičky, 
jen Rodrigo drátky chřestí; 
každý znamenitý klobouk, 
jen Rodrigo přilbu s hledím; 
na špičaté přílbě pak má  
rudý chochol upevněný.“ 25    

  

,,Tizona, meč vytvrzený, 
kterého se všichni báli, 
na nových popruzích visí, 
které hodný peníz stály.“26  
 

,,V dobré zbroji, vyzbrojený, 
vyrazil Cid z přední řady 
na Babiekovi, svém hřebci: 
,,Bůh a svatý Jakub pomoz!“ 
Mocně povzbuzuje všechny. 
Na Maury se obořili, 
bijí je a zabíjejí. 

                                                 
24 Viz obrázek 29 
25 Romance o Cidovi, Praha: Ivo Železný, 1999, ISBN 80-240-1159-X, strana 17 
26 Romance o Cidovi, Praha: Ivo Železný, 1999, ISBN 80-240-1159-X, strana 26 
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Velmi dobrého měl koně 
Cid, měl věru velké štěstí, 
že jel na svém Babiekovi. 
Meč ve zkrvavené pěsti, 
k lokti Maurskou krví zbrocen, 
i meč celý zkrvavený; 
víc než jednou netne Maura, 
který by se s ním chtěl měřit.“27  
 

 Rodriga Días De Vivar zvaný El Cid je španělským národním hrdinou. Pro tuto 

zemi se stal ikonou hrdinství a symbolem boje za svobodu. Jeho legenda je hluboce 

zakořeněná v národní historii, přičemž se stává námětem mnoha uměleckých 

zpracování. 

 

5.4 Meč Svatováclavský 
 Naše pestrá historie a bohatá kulturní tradice má také své legendární meče. 

Nejvýznačnější je meč Svatováclavský. 

 

 Tento meč patřící údajně českému knížeti sv. Václavovi (asi 908-929/935) je 

přechováván ve svatovítském pokladu, jehož sounáležitostmi jsou i jiné svatováclavské 

relikvie. Nejstarší historickou zmínkou o meči tohoto jména nacházíme v popisu vidění 

rytíře Jana, syna Svojslavova v den bitvy u Kresenburnnu roku 1260. 

 

 Další zmínka je pak v popisu smlouvy biskupa Jana s kožešníkem Hermanem 

z roku 1333, kde je mu dána povinnost cídit zbraně sv. Václava. Taktéž inventáře 

svatovítského pokladu z roku 1357 a 1387 se zmiňují o meči sv. Václava. Součástí 

popisu je i pochva zdobená skvostně zlatem, drahými kameny a perlami. Pochva se do 

současné doby nezachovala. Pravděpodobně jí dal císař Zikmund spolu s jinými 

katedrálními klenoty přeměnit na dukáty pro výplatu svého vojska. 

 

 Z popisu inventáře neodpovídá ani popis současného meče sv. Václava. Nynější 

svatováclavský meč prokazatelně nechal vyhotovit císař Karel IV. Dnešní historici však 

považují čepel za původní z 10. století. 
                                                 
27 Romance o Cidovi, Praha: Ivo Železný, 1999, ISBN 80-240-1159-X, strana 86 
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Tento předpoklad se opírá o restaurátorský postřeh, a to že čepel nese znaky zhotovení 

technikou svářkového damašku, která se používala v raném středověku. 

   

 Rukojeť nynějšího meče je potažena nahnědlým aksamitem stříbrně vyšívaným 

motivem větviček vavřínů. Tak se stalo v roce 1791. Pod aksamitem je natažena stará 

hedvábná látka ze 14. století. Hlavice jílce má okrouhlý tvar a je vybroušena 

z drahokamové odrůdy křemene tzv. záhnědy. Tento průhledný kámen má jen slabé 

kouřové hnědé zabarvení. Záštita má prostý křížový tvar a je ze železa. 

 

 Čepel štíhlého tvaru je opatřena mělkým žlábkem s ostrým hrotem a má délku 

76 cm. Veprostřed je výsek ve tvaru kříže, ten byl dříve patrně vysazen zlatým 

relikviářem. Součástí ve svatovítském chrámovém pokladu je i meč svatoštěpánský. 

Jeho jméno se odvozuje podle prvního uherského krále Štěpána, neboť podle jedné 

z teorií byl součástí uherských korunovačních klenotů. První zmínku o něm máme až 

z roku 1305. Jak se tento meč v pokladu ocitl a jaký je jeho skutečný původ dodnes 

nevíme. Některé hypotézy tvrdí, že původním mečem knížete sv. Václava je právě tento 

svatoštěpánský meč. Tajemství mečů z Pražského hradu zůstává však dosud 

neodhaleno. 28 

 

 Svatý Václav (907-28.9.935/929) byl českým knížetem a světcem, který je 

považovaný za hlavního patrona české země. Byl synem knížete Vratislava a jeho 

manželky Drahomíry. Jeho prarodičové byli první historicky doložený Přemyslovský 

kníže Bořivoj I a jeho žena sv. Ludmila. Údaje o životě sv. Václava čerpají dnešní 

historici především z počestných legend. Proto o jeho životě nemáme téměř žádné 

spolehlivé doklady. Není jisté ani jeho datum narození a smrti. Sv. Václavovi jsou 

připisovány některé zázraky. Jedním z nich je vidění odbojného kouřimského knížete 

Radslava, který údajně viděl na Václavově čele zářící znamení kříže, a proto se mu 

v bitvě vzdal. Podobné vidění měl i východofranský král Jindřich I. Ptáčník. 

                                                 
28 Viz obrázek 30 
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Ten na svém dvoře viděl sv. Václava, jak vstupuje do síně v doprovodu andělů a se 

zářícím křížem na čele. Bez rozdílu všechny legendy uvádí, že k úmrtí sv. Václava 

došlo ve Staré Boleslavi a to vraždou zosnovanou jeho bratrem Boleslavem. Část 

ostatků tohoto světce je uložena na Pražském hradě v katedrále sv. Víta a je při 

slavnostních příležitostech vystavována. 

 

 Meč sv. Václava hraje v naší historii nenahraditelnou úlohu. Karel IV. jej 

zahrnuje do povinného ceremoniálu korunovace českých králů. Poprvé v naší historii 

Karel IV. stanovuje, že korunovační klenoty, do kterých tento meč patří, jsou majetkem 

Českého království a nikoliv panovníka. Meč se tak stává královskou insignií a 

odznakem světské moci. Navíc je součástí přesně stanoveného korunovačního 

ceremoniálu. Král je po pomazání opásán vysvěceným mečem na důkaz síly, vlády nad 

lidmi a statky pozemskými. Meč ale hned na to symbolicky obětuje bohu položením 

meče na oltář, aby dal najevo, že jej míní užívat ve smyslu hesla spojenectví meče a 

kříže, a že vždy bude chránit a šířit křesťanství. Jeden z předních šlechticů ihned, též 

symbolicky, meč vykupuje, a tedy přijímá zbraň jménem krále. Meč pak nese v průvodu 

před ním. Až potom je králi předáno žezlo s jablkem. 

 

 Nejen tyto přesně formulované náležitosti korunovace dokládají důležitost a 

nezastupitelný význam svatováclavského meče v naší historii.     

 

5.5 Meče Karla Velikého 
 Mluvíme-li o legendárních a obřadních mečích, nesmíme zapomenout na meče 

největšího evropského panovníka Karla Velikého. Ty se dochovaly hned dva. Tím 

prvním je jeden z nejstarších dochovaných obřadních mečů vůbec. Uchovává se spolu 

s dalšími korunovačními klenoty Svaté říše římské ve vídeňské Světské a duchovní 

klenotnici. Jeho lehce zakřivená jednobřitá čepel připomíná šavli. Pověst přisuzuje 

původní vlastnictví hunskému králi Attilovi. Jeho výzdoba však odpovídá roku 850-

950, kdy Evropu zasáhly tatarské nájezdy. 
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 Čepel je zdobená měděným drátkem, kterým jsou vykládány figury draků. 

Rukojeť s výrazným sklonem k čepeli je potažena rejnočí kůží. Záštita, jenž je krátká, 

má tento meč zakončenou knoflíky. Pochva je ukončena čepičkou, která spolu 

s kováním je ze zlaceného tepaného stříbra. Zbraň svým tvarem připomíná zbraně 

nalezené v Rusku a v Uhrách, ale také islámské výrobky.29  

 

 Její původ si osobuje hned několik legend a pověstí. Jedna z nich praví, že Karel 

Veliký ji obdržel od bagdátského kalifa Haruna al-Rašída. Nález této zbraně se 

umisťuje do hrobu Karla Velikého spolu s dalšími korunovačními klenoty. 

 

 Tím druhým a známějším je meč zvaný Joyeuse (radostný). Jeho původ 

datujeme pravděpodobně do 11. nebo 12. století, ačkoli některé zdobné prvky jílce 

připouštějí datování do doby panování Karlovců v 8. a 9. století. Podle pověsti jej prý 

císař Karel Veliký dostal jako svatební dar od své nevěsty Galieny. V jílci má tento meč 

uloženy svaté ostatky, jenž si přinesl císař jako dar z Orientu od císaře cařihradského 

Hugona. Meč je k vidění v Apollonově galerii v pařížském Looveru.30  

 

 Karel Veliký (742-814), nejstarší syn Pipina Krátkého, byl králem franským od 

roku 768 a císařem římským od roku 800 až do své smrti. Za svého života vytvořil 

království sahající od břehů Atlantského oceánu na západě až po Čechy na východě. Od 

Říma, Korsiky a severního Španělska na jihu až po pobřeží Severního moře na severu. 

Položil základy středověkého evropského světa, inicioval správní, ekonomické i právní 

reformy a dal základ uměleckému stylu zvanému Karolínská renesance. 

 

  

                                                 
29 Viz obrázek 31,32 
30 Viz obrázek 33 
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 Význačnost tohoto panovníka se odráží v mnoha příbězích a legendách. V těch 

hrají důležitou roli jeho meče. Za příklad si uvedeme výňatek z Písně o Rolandovi. 

 

,, Ulehl císař na své lože v trávě. 
Svůj velký oštěp položil si k hlavě. 
Té noci Karel neodložil zbraně,  
nesvlékl osníř krumplovaný zlatem, 
nesňal si přilbu s mnohým drahokamem, 
podržel meč, jenž nad jiné je slaven 
a mění barvu třicetkráte za den. 
Všem křesťanům je ono kopí známé, 
jímž na kříži byl proboden bok Páně: 
z milosti boží jeho hrot má Karel 
ve zlaté hrušce v ostatkové schráně. 
Pro tuto čest, pro dědictví to vzácné 
meč císařův Joyeuse nazývá se. 
Baroni na něj myslí neustále: 
proto zní ,,Montjoie!” její heslo slavné, 
proto jim vojsko neodolá žádné“31.   
 
 

5.6 Meč Williama Wallace 
 Tento meč vlastnil skotský národní hrdina proslavený v krvavých bitvách za 

nezávislost. Meč patří mezi dochované 132 cm dlouhé a 2,7 kg vážící zbraně. Je 

vystaven v muzeu National Monument ve Stirlingu. Samotná zbraň byla poznamenána 

různými úpravami. Legenda praví, že pochva a pás byly pokryty vysušenou kůží 

anglického velitele Hugha Cressinghama.32 

 

 Sir William Wallace (asi 1270-23.8.1305) byl skotský statkář, který se proslavil 

jako jedna z hlavních postav skotských válek o nezávislost a je ve Skotsku považován 

za národního hrdinu. Spolu s Andrew Morayem porazil anglickou armádu v bitvě u 

Stirling Bridge. Až do porážky v bitvě u Falkirku sloužil jako Ochránce Skotska. O 

několik let později byl Wallace dopaden v Robroystonu blízko Glasgow a předán králi 

Eduardovi I. Ten jej nechal popravit jako vlastizrádce. 

 

                                                 
31 Píseň o Rolandovi, Praha: Odeon, 1986, ISBN 01-050-87.13/42, strana 132 
32 Viz obrázek 34 
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 Příběh sira Williama Wallace se stal inspirací mnoha literárních děl a také asi 

neznámějšího filmového zpracování od režiséra Mela Gibsona ve filmu Statečné srdce. 

Mel Gibson se inspiroval básní od minstrela z 15. století Blinda Harryho The Acts and 

Deeds of Sir William Wallace, Knight of Elderslie. William Wallace je pro Skotskou 

historii nejdůležitější postavou v dějinách boje o nezávislost. Je hrdinou tohoto národa, 

jehož odkaz je živý až dodnes. 

  

5.7 Durandal a jiné 
 V poslední kapitole o legendárních mečích se opět ponoříme do prastarých 

eposů mladé gotické Evropy. Základním stavebním kamenem těchto starých příběhů 

jsou tři eposy, jejichž autora neznáme. Jsou to staroslovanský epos Edda, staroněmecká 

Píseň o Nibelunzích a Karolínská Píseň o Rolandovi. V těchto příbězích se oslavuje 

rytířská čest, statečnost a oddanost. Postavy charakterizuje jejich jednání. Stateční 

bojovníci a rytíři jsou idealizovaní stejně, jako to vídáme u zobrazovaných světců. 

Ideály rytíře se prolínají s obrazem křesťanské etiky, kdy dokonalý hrdina je odvážný, 

věrný svému pánu i Bohu a navíc pohrdá smrtí. 

 

5.7.1 Balmung 

 Balmung byl meč bohatýra Siegfrieda. Bohatýr Siegfried je hlavní hrdinou Písně 

o Nibelunzích. Svůj meč získal v Saském lese, kde trpaslíci střežili poklad svého 

zemřelého krále Nibelunga. V příběhu Siegfried zabíjí draka a trpaslíci jej žádají, aby 

jejich poklad rozdělil mezi dva Nibelungovy syny. Meč Balmung je mu slíben za 

odměnu. Při dělení pokladu, ale dochází k bitce a Siegfried zabíjí oba královy syny a 

nádavkem přemáhá Albericha, kancléře pokladu. Ten za svůj život věnuje Siegfriedovi 

meč Balmung. Meč se po smrti Siegfrieda dostává až ke trůnu hunského krále Attily. 

 

 Psanou formu Písně o Nibelunzích známe z poloviny 12. století. Tehdy jistý rytíř 

Kürenberg sepsal podle ústního podání tuto báseň a v této formě ji známe dodnes. Dílo 

se dochovalo asi ve dvaceti rukopisech. Jeho obsah se dělí na dva díly. První díl vypráví 

o sňatku burgundské kněžny Kriemhildy s franským kralevicem Siegfriedem. Díl končí 

jeho úkladným zavražděním. 
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Druhý díl je pak popisem Kriemhildiny pomsty na vrazích svého chotě. Báseň o 

Nibelunzích se skládá z 2379 čtyřveršových slok, tedy téměř z 10 000 veršů.  

 

5.7.2 Durandal, Almice, Halteclere 

 Nejznámější legendární meče nacházíme v Písni o Rolandovi. Píseň o Rolandovi 

je jedna z nejstarších francouzských literárních památek. Pochází pravděpodobně z 11. 

století. Ústřední postava je Karel Veliký se svými členy družiny. Děj se odehrává za 

vlády Karla Velikého v době jeho bojů se Saracény na území Španělska, jejichž 

poslední baštou je Zaragoza. Příběh je soustředěn na jednoho z paladinů družiny Karla 

Velikého – Rolanda. Jeho činy a smrt se pojí s pravdivými událostmi, o nichž nás 

informuje kronikář Einhart (770-840) a to v 9. kapitole svého spisu ,,Vita caroli magni 

´´ (Život Karla Velikého). Dílo má tři kompozice. První částí je zrada Ganeleona. 

Druhou je líčení bitvy v Roncevaux a tématem třetí části je pomsta padlých. Samotná 

báseň obsahuje 4002 desetislabičných veršů, které jsou rozdělené do strof nestejné 

délky odlišujících se shodou samohlásek v poslední přízvučné slabice. 

 

 Almace – meč Jana Turpina, biskupa v Remeši. Jan Turpin byl skutečnou 

historickou postavou, která byla průvodcem a životopiscem Karla Velikého. Je mu 

připisována obsáhlá kronika výpravy Karla Velikého do Španěl. V Písni o Rolandovi je 

však popisován biskup Turpin jako smyšlená postava padnuvší s Rolandem 

v Roncevauxském průsmyku: 

 

,,Z Remeše Turpin, hle, je s koně sražen 
a krev mu tryská z hrudi zprobodané. 
Chrabrý je Turpin, vstane nemeškaje, 
Rolanda hledá, běží k němu kvapně, 
A tak to praví: ,,Jsem tu s Vámi, hrabě! 
Kdo má čest v těle, co živ nesmí vzdát se.” 
Vytasí Almace, jehož ocel plane, 
na tisíc ran pak rozdá v prudké vřavě. 
Až se svým vojskem dorazí sám Karel, 
čtyři sta těl tu kolem něho najde: 
Ty rozťal vedví, jiné posekal jen 
a opět jiným srazil hlavu s ramen. 
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Tak Gesta dí a svatý Gilles, jenž také 
stál v poli, Bohem zázračně byl spasen 
a všechno zapsal pro laonský klášter.  
Kdo toto neví, málo jemu známé.”33   
 
  Helteclere – plamenný meč paladina Oliviera. Meč původně patřil jednomu 

z římských císařů, který jej ztratil v lese. Meč našli vesničané a ti ho odevzdali vladaři 

Pipinovi. Ten jej daroval hraběti Beuve a ten jej zas prodal jednomu židovi z Wienne, 

který jej dal jako dar Olivierovi. Ten právě zahajoval souboj s Rolandem. Když nemohli 

ani jeden nad druhým zvítězit, stali se poté přáteli. Společně pak padli bok po boku v 

Roncevauxském průsmyku: 

 

,,Olivier cítí, že je na smrt zraněn. 
Svým Hauteclairem, jehož ocel plane, 
tne Marganise do přilbice zlaté, 
až vůkol prší květy, drahý kámen. 
Hlavu až k zubům rozpoltí mu rázem, 
meč pevně sevře, povalí ho na zem. 
A potom praví:,,Bůh Tě zatrať, pane! 
Vím dobře, že dnes mnoho ztratil Karel. 
Však v říši té, kde králem nazýval ses, 
nepovíš ženě ani sličné dámě, 
žes odňal mi, co za groš ceny má jen, 
žes v hanbu strhl mne a muže francké.” 
Rolanda volá, aby přispěchal sem. 
 
Olivier ví, že jeho smrt se blíží. 
Již nikdy, žel, se pomsty nenasytí. 
Do prudké vřavy na svém koni vyjíždí, 
roztíná dřevce, vykládané štíty, 
paže i nohy, sedla a též přílby. 
Kdo by ho viděl čtvrtit nevěřící, 
bezduchá těla vršit na bojišti, 
věděl by provždy, jak si vede rytíř. 
Karlovo heslo stále nosí v mysli, 
a proto ,,Montjoie!”jasným hlasem křičí. 
Rolanda volá, toto chce mu říci: 
,,Přijeďte blíže, druhu zvláště milý! 
Ač je to hořké, rozlučme se nyní.”34  
                                                 
33 Píseň o Rolandovi, Praha: Odeon, 1986, ISBN 01-050-87.13/42, strana 114 
34 Píseň o Rolandovi, Praha: Odeon, 1986, ISBN 01-050-87.13/42, strana 106 a 108 
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 Durandal (Smrtonosný) – meč nejslavnější, zhotovený mečířem Madelgierem 

z Ratisbony. Podle legend jej obdržel darem Roland od anděla. V jiné verzi příběhu 

patřil meč trojskému Hektorovi a Roland jej získal spolu s erbem a koněm na králi 

Almontovi, jehož zabil v bitvě u Aspromonte. Roland z Durandalem v ruce 

schovávajícího pod svým tělem, aby se ho pohané nezmocnili, umírá v Roncevauxském 

průsmyku: 

 

,,Udeří Roland v kámen ze vší síly. 
Kov zaskřípe, však meč se neroztříští. 
Tvrdá je čepel: když to Roland vidí,  
naříkat počne slovy lítostnými: 
,,Jsi, Durendale, krásný, jasně bílý, 
na slunci planeš, ostří Tvé se blyští! 
Když k Maurienně se můj císař blížil, 
dal mu Tě anděl z nadnebeských výšin 
pro kapitána, jenž je mu zvlášť milý. 
Já jsem to byl, ten vyvolený rytíř. 
Obretaň, Anjou spolu jsme se bili, 
dobil jsem Maine a Poitou jsem zničil, 
pak svobodnou jsem dobil Normandii, 
dobil jsem Provence, akvitánské nivy 
a Romagnu a celou Lombardii, 
bavorskou zemi s lesy hlubokými, 
Burgundsko, Flandry, celou polskou říši, 
Konstantinopol Karel podmanil si 
a v Sasku všechno po své vůli řídí, 
Skotsko jsem vzal, kraj obývaný Iry, 
a Anglii, již zve svou klenotnicí. 
Tolik jsem dobil krajů, zemí žírných, 
jímž vládne Karel s vousem sněhobílým! 
Pro tento meč však v srdci bolest cítím. 
Spíš zemřu, než jej vydám nevěřícím! 
Neuval, Bože, hanbu na Francii!” 
 
,,Udeří Roland do kamenné hrany, 
tak mocně, že to slovy nevypravím. 
Meč zaskřípe, však neztupí se ani 
a vzhůru k nebi odskočí mu v dlani. 
Když vidí hrabě bláhovost své snahy, 
tu osloví jej vroucně, v hořkém pláči: 
,,Jsi, Durendale, posvátný a krásný! 



55 

 

Ostatků mnoho v zlaté hrušce chráníš: 
zub Petrův, krev, již prolil svatý Bazil, 
kost Divišovu, vlasy z jeho hlavy 
a malý kousek šatů svaté Panny. 
Kéž z pohanů Tě nedostane žádný! 
Křesťanské paže Tobě sloužit mají! 
Bůh nedej, abys zbabělci kdy patřil! 
Dobil jsem s Tebou mnoho štědrých krajin, 
nad nimiž vládne Karel šedobradý. 
Tvou zásluhou je bohatý a slavný.”35  
 
 Staré eposy, mezi něž patří i Píseň o Rolandovi, dlouhá staletí výrazně 

ovlivňovaly evropský literární vývoj. Patří k základům samotné světové kultury. Pro 

Evropu je významné i to, že takové původně recitované epické skladby nemají v jiných 

národních literaturách obdoby. 

 

 

                                                 
35 Píseň o Rolandovi, Praha: Odeon, 1986, ISBN 01-050-87.13/42, strana 124-125 
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6 Prevence kriminality, násilí a šikany 

 Mluvíme-li o prevenci, je potřeba tento pojem přesněji definovat. Přestože 

prevence není právním pojmem, je všeobecně chápána jako různé způsoby zamezení 

vzniku nežádoucích společenských jevů, a to buď jednotlivých, nebo celých skupin 

těchto jevů. Do prevence zahrnujeme celou řadu opatření, které by měly předcházet a 

zamezovat přestupkům a trestné činnosti. Výsledkem by měla být větší bezpečnost, 

kterou takovou prevencí posilujeme. 

 

 Prevence má mnoho způsobů a forem projevu. Můžeme do ní zahrnout různé 

volnočasové, výchovné a vzdělávací aktivity. Neměli bychom zapomenout na velmi 

důležitou formu pro nejširší veřejnost. Do ní zahrnujeme hlavně osvětovou a 

poradenskou činnost. Se zánikem mnoha volnočasových aktivit pro mládež, které byly 

podporovaných státem, je kladen čím dál tím větší důraz společnosti na působení 

v tomto směru. 

 

 Preventivní činnost se dá rozdělit do několika základních forem. Za tu 

nejdůležitější považujeme preventivní činnost s velkým úsilím zaměřenou na 

nejrizikovější skupiny nebo samotné jedince z problémového prostředí. Zde leží 

většinové těžiště nápadu trestné činnosti. Prevence se soustředí jak na možné pachatele 

protiprávního jednání, tak i na potencionální oběti. Možných rizikových prostředí je 

celá řada, proto jsou prováděné preventivní aktivity velmi náročné z hlediska variability 

s ohledem na panování rozdílných norem a pravidel chování v těchto prostředích. Za 

oblasti, které považujeme za cíle naší preventivní činnosti, můžeme považovat osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, osoby již trestané a u kterých se projevuje recidiva, vandaly 

nebo tzv. sprejery, osoby závislé na omamných látkách, osoby závislé na hazardních 

hrách a žáky, kteří mají problém s respektováním autorit a pravidel, projevujících se 

například záškoláctvím. Obecným úhlem a metodou prevence zaměřené na tyto rizikové 

skupiny je pozitivní působení uvnitř těchto skupin spolu s tlakem na změnu v sociálním 

prostředí. U osob již trestaných se pak snažíme o co možná nejplynulejší návrat do 

každodenního života. 
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 Další formou preventivní činnosti je soustředění na možné oběti trestných činů. 

Nezřídka a velké míře se občané díky svému chování, zapříčiněnému základní 

neinformovaností, přímo podbízejí za možné oběti. Zde je důležité formou různých 

besed, přednášek a publikovaných informací seznámit občany s možnými způsoby 

ochrany před trestným činem. Zdatným pomocníkem v tomto snažení by měly být  

sdělovací prostředky. 

 

 Do forem preventivní činnosti můžeme také zařadit redukování možných 

podmínek ke vzniku trestné činnosti. Tu provádíme formou pasivní demonstrace síly. 

Sem řadíme prostou přítomnost policejních hlídek na místech, kde již v minulosti 

docházelo k opakovaným trestným činnostem a kde je veliká pravděpodobnost vzniku 

další trestné činnosti. Tím odrazujeme případné pachatele. Pro příklad můžeme uvést 

společenské akce, rekreační zařízení nebo shluk velkého množství garáží. 

 

 Za úplně odlišnou formu prevence považujeme prevenci šikany. V dobách před 

rokem 1989, byla šikana známa převážně z prostředí základní vojenské služby. Zde déle 

sloužící vojáci byli pomyslně postaveni nad mladší vojáky. Vynucovali si různá 

privilegia a z toho vyplývající úsluhy. Se zánikem vojenské základní služby, zaniká i 

toto prostředí. Pozornost se tak přenáší do jiných prostředí, kde se můžeme se šikanou 

častěji setkávat. Mezi taková prostředí řadíme školy, školní zařízení, dětské tábory, 

věznice, pracoviště i rodinu. Jedná se o uzavřené skupiny, které jedinci mohou jen 

velmi obtížně opustit. Šikana se projevuje skrytou i otevřenou agresí, která je 

systematicky opakována. Cílem se stávají jedinci i skupiny. Stejně tak za agresory 

mohou být jednotlivci i skupiny. K této agresi dochází v důsledku jediného faktu. 

Výraznému nepoměru sil oběti a agresora. Nikdy se v žádném případě nejedná o 

rovnocenné střetnutí obou zúčastněných. Určujícím znakem u šikany je samoúčelnost 

vynucené převahy agresora nad obětí. Znaky pro definici šikany jsou pak takové, jenž 

vytyčují nutné body pro její vznik. Prostředí, agresor a oběť. 
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 Palčivým problémem je šikana ve školách. Abychom mohli takové šikaně 

úspěšně předcházet a s případným řešením provádět úspěšnou prevenci, je třeba 

pochopit příčiny vzniku. Taková příčina se hledá velmi obtížně. Prvopočátky musíme 

hledat již v obecných společenských vlivech. 

 

 V dnešní společnosti, kde jsou morální hodnoty postupně vytlačované přísně 

materialistickým pojetím života, dochází k ostré segregaci společenských vrstev. 

Taková segregace se promítá do škol, které jsou poměrně dokonalým obrazem naší 

společnosti. Tomuto jevu v podstatě nelze zabránit, ovšem se znalostí této skutečnosti 

se na její působení můžeme připravit. Věnováním dostatečné pozornosti výskytu 

průvodních znaků, nás pak jejich zjištění může s určitým předstihem varovat. Bohužel 

šikana často souvisí i s jinými závažnými poruchami chování. Tato souvztažnost se 

stává velmi závažným problémem. Oběť je ohrožena nejen po fyzické stránce, ale 

hlavně po stránce psychické. Nezbytností se tak stává přítomnost specialistů na 

šikanování ve školách. Důležitý je i domluvený společný postoj a způsob řešení při 

zjištění šikany. 

 

 Pokud bychom měli mluvit o prevenci a opatření s ní související můžeme se 

z části obrátit na metody z jiných prostředí. Důležitou formou je osvěta v podobě besed 

se žáky nebo literatura s daným problémem související. Žákům by tak měl být umožněn 

jednoznačný přístup k takové formě literatury. Neméně důležitou formou prevence je i 

pedagogický dozor na místech pravděpodobného vzniku školní šikany. Počítáme mezi 

ně mimo jiné šatny, přestávky na oběd nebo záchody. Do prevence se musí pedagog 

také zapojovat při samotné výuce ve třídě. Měl by sledovat vztahy mezi žáky a jejich 

vnitřní hierarchii. Zaměřit se na znaky přítomnosti šikany, které se můžou projevit 

například nezvyklými změnami v chování žáků. 

 

 Při postupu v prevenci školní šikany je nutno dodržovat několik zásad, aby 

taková činnost nepozbývala efektivity. V tak složitém komplexním problému, jako je 

právě šikana ve školách, je třeba postupovat systematicky. Nejdůležitější je vzájemné 

propojení školy, rodiny a jiných výchovných zařízení. Takový celek by pak měl úzce 

kooperovat s policií, při čemž je důležitá legislativní podpora. 
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  To vše je možné pouze za předpokladu, že společenská atmosféra a vnímání 

tohoto problému vytváří dostatečný prostor k řešení. Pokud je taková systematická 

prevence uvedena v život, musí být její činnost kontinuální. Krátkodobé akce problém 

v žádném ohledu neřeší. Konečným výsledkem takové prevence by neměla být jen 

informovanost nebo zabránění patologického jevu, ale uvědomění si škodlivosti i 

nebezpečnosti takového jevu. Ve výsledku by potom mělo dojít k vytvoření v dané době 

správných morálních hodnot a životních návyků. 

 

 Prevence patologických jevů ve společnosti podléhá neustálému vývoji. To je 

zapříčiněno reakcí na neustále se vyvíjející nové formy šikany, související s čím dál 

rychleji se měnicímu životnímu stylu. To má za následek vznikání nových míst i 

způsobů šikany. 
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7 Návrh didaktického výtvarného projektu pro určenou věkovou 

kategorii (1. - 3. ročník, 4. – 5. ročník ZŠ)  

7.1 Téma meče ve VV: 

• Vyzdobení kresleného meče (možná i forma koláže) – koláž pro 4. - 5. třídu, 

popř. šablona jednoho typu a její barevné a ornamentální dotvoření – pro menší 

děti (1. - 3. ročník ZŠ) 

• Vytvoření modelu meče z různých materiálů a jeho výzdoba. K výzdobě lze 

použít různé blyštivé materiály, jako například flitry nebo barevné celofány. Za 

materiál k výrobě meče lze použít například tvrdý karton, dřevo nebo 

modelovací hmoty. Velikost modelu závisí na daném materiálu použitých 

k výrobě a na čase vymezeném k výrobě. 

• Nakreslení obrazu meče v akci s vymyšlením příběhu k vyobrazené situaci 

(souboj s drakem) 

• Vymyšlení příběhu s mečem celou třídou a nakreslení jednotlivých obrazů 

z příběhu jednotlivě žáky (příběh může vyprávět pedagog) 

• Vytvoření meče (kreslení, modelování) patřícímu nějakému hrdinovi. Pedagog 

před tvorbou žákům převypráví libovolný příběh například z české historie 

• Nastudování divadelní hry nebo scénky kde je použita jako rekvizita meč 

(korunovace českých králů, pasování rytířů, král Artuš, zabití draka 

Bruncvíkem)  
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8 Motivační obrazová příloha k zadáním pro hodiny výtvarné 

výchovy 

     

      
 

36 

                                                 
36 http://www.corbisimages.com/ 
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9 Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova (pro 1. – 5. 

ročník ZŠ) 

 ,,Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které 

jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup 

k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání 

dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné 

pocity a prožitky.  

 

 Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak 

samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale 

jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 

komunikace.  

 

 V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích 

činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit 

vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K 

jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a 

ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 

Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a 

ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k 

odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své 

odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

 

 Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi 

rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a 

uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její 

vyjádření.  

 

 Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k 

uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci 

vizuálně obrazných vyjádření.  
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 Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi 

utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i 

neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i 

děl dalších obrazových médií. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

• pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění 

jako svébytného prostředku komunikace  

• chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 

součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 

subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení 

tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

• spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k 

tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 

minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a 

národností  

• uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke 

světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života  

• zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako 

způsobu 
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9.1 Rámcový vzdělávací program a interdisciplinární propojení v rámci 

projektu výtvarná výchova a dějepis 
 Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo 

více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací 

vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP 

ZV umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických 

okruhů, případně vzdělávacích oborů. Integrace vzdělávacího obsahu musí respektovat 

logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Základní podmínkou funkční 

integrace je kvalifikovaný učitel. Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních 

vzdělávacích programů vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná 

jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

• orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací  

• rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech 

a výtvorech  

• poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 

jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů  

 

 Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v 

minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování 

kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. 

Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily 

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. 
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Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují 

žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k 

poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních 

závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po 

svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 

společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

• hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s 

obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku  

• utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost  

• úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke 

kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých 

společenství“37 

                                                 
37 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. vydání.[online]. Praha: 
     Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z WWW: 
<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-
25-0. 
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10 Závěr    

 Úkolem této bakalářské práce bylo prozkoumat meč i z jiného pohledu než 

s jakým se díváme na tuto věc dnes. V lidské historii není meč pouhým uměleckým 

předmětem nebo zbraní určenou k zabíjení. Tou ostatně může být jakýkoliv pádný 

předmět, se kterým si dá někdo práci ho vyzdobit a pak ho použije ke zbavení života 

jiného tvora. Může to být například bojové kladivo, palcát nebo sekera. Žádný však 

z těchto nástrojů nenese tolik výjimečnosti a lidského umu jako právě meč. 

  

 Meč v sobě musí spojovat protichůdné vlastnosti. Tvrdost a zároveň pružnost. 

Aby člověk dosáhl ideálního kompromisu mezi těmito vlastnostmi, musel ujít dalekou 

cestu poznání o získání kovu, jeho zušlechťování a práci s ním, přičemž musel pochopit 

jeho vlastnosti a chování. Nemusím snad zdůrazňovat, že k těmto poznatkům došel bez 

jakékoliv moderní technologie, detailní chemické analýzy a fyzikálního rozboru kovu. 

Svoji dovednost hraničící s uměním získal sepjatostí s přírodou a metodou pokusů. 

Často si také vypomáhal svoji vírou. Náboženství hrálo podstatnou roli, což můžeme 

dokázat na dochovaných metodách dřívějších kovářů. Například při pomalém 

popouštění oceli se v důsledku neexistujících hodin používala přesně rytmicky 

odříkávaná modlitba jako spolehlivá časomíra. Dalším znakem výjimečnosti meče je i 

jeho vývoj. Zatímco třeba takový palcát zůstal ve svém tvaru i určení způsobu použití 

víceméně neměnný, tak meč rostl spolu s člověkem. Jeho vývoj jde ruku v ruce 

s člověkem napříč historií celého lidského rodu. Konečně své místo si u jeho boku 

udržuje až do dnešních dob, kdy už dávno pozbyl své primární funkce. Lidský důvtip 

ovšem nevynechal ani způsob jeho používání. Složité a přesně šermířské pohyby 

dovedené k dokonalosti z různých zemí nás vyvádí z temného omylu, pokud jde o tuto 

zbraň. Přestáváme v něm vidět jen brutální nástroj určený k zabíjení, ale nástroj, který je 

ušlechtilý a vznešený tak jako jeho majitel. Pro někoho, kdo by nesouhlasil, si dovolím 

připomenout, jednu literární postavu - Zora mstitele. Přestože je postavou smyšlenou, 

ukazuje nám myšlení a chování tehdejších opravdových španělských grandů, 

francouzských kavalírů a italských signorů. V jejich rukou se meče stávají právě tou 

zbraní ušlechtilou jak tvarem, tak i způsobem zacházení.  
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 Tato práce si také vytyčila za cíl poukázat na roli meče jako kulturního odkazu a 

dědictví národa. Tato funkce meče je odražena snad v dějinách všech evropských 

národů. Její důležitost se promítá i do produkce moderních pohádek a příběhů. Jako 

symbol tvořící hranici mezi dobrem a zlem je nezastupitelná. Hrdina pevně svírající 

meč, ke kterému se obracejí zraky utiskovaných, se stává určitým archetypem 

spravedlnosti a práva. 

 

 Práce je postavena na sbírání informací z mnoha literárních pramenů. Při tomto 

sběru bylo nutno postupovat velmi pečlivě, neboť množství relevantních informací 

vztahující se k tématu v záplavě soudobé literatury není až tak mnoho. Přestože každá 

z kapitol by zasloužila pro svoji obsáhlost daleko více prostoru, podařilo se dodržet 

původní téma meče nejen jako uměleckého díla. 

 

 Je třeba říci, že k meči a jeho odkazu se dnes hlásí celá řada lidí sdružujících 

se do historických skupin a spolků šermu. Nemenším důkazem je i velká laická skupina 

obyvatel vyhledávající vystoupení zasazené v historickém kontextu právě takových 

skupin. 
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