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PŘEDMLUVA 
 

První verze těchto skript vznikla pro trenérské kurzy pořádané v Madonna di Campidoglio v roce 1995. Určitých 

změn se dočkala při kurzech v Misano Adriatico v roce 1996. Další změny, které zahrnují také rozšíření 

původního textu a usnadní čtivost a pochopitelnost textu, proběhly v očekávání kurzů v Pesaro konajících se na 

počátku září 1999. 

Účelem těchto skript je nabídnout pomoc aspirujícím trenérům při studiu technicky nejsložitější a nejobtížnější 

zbraně: kordu. 

Vzhledem k vlídnému přijetí prvních edic, bude mojí snahou proměnit tato skripta v plnohodnotnou knihu, 

která by umožnila kordu odpoutat se od studia fleretu, které je nyní vzhledem k ucelené terminologii a 

studijním podkladům stále nutným předpokladem pro zvládnutí teoretického základu kordu. 

I z tohoto důvodu bylo mojí snahou odkázat se na ustálenou terminologii fleretu, ačkoliv věřím, že by ji bylo 

nutné podřídit důkladné revizi. Když jsem nemohl jinak, zavedl jsem nové a (snad) koherentní termíny a 

koncepty, vždy s důkladným vysvětlením důvodů, které mě k tomu vedly.  

Nejvýznamnější častí skript je dle mého názoru kapitola zabývající se nabízením čepele, která se z časových 

důvodů nedočkala žádných změn vůči předchozím vydáním. Během kurzů se tato část ukázala jako nejžádanější 

a nejužitečnější. 

Nakonec jsem přidal sekci věnovanou taktice s konkrétním zaměřením na kord. Pro důkladnější studium 

doporučuji přečíst mé další práce zmíněné v bibliografii. 

Vždy jsem žádal, bohužel bez výraznějších úspěchů, návrhy, kritiky a rady ze strany čtenářů bez ohledu na to, 

zda to jsou kolegové, studenti nebo jednoduše zájemci o tento sport. Doufám, že se tento text tentokrát 

dostane k aktivnějším čtenářům – polemika ve věci šermířské techniky nám nemůže uškodit.  

Jinak mi nezbývá, než se čtenářům předem omluvit za chyby, které, obávám se, nebudou chybět z důvodu 

potřeby rychle dokončit tuto práci i v tomto třetím vydání.  

 

 

 

 

 

                                                                    Giancarlo Torán 

 

       Palinuro, 25 agosto 1999 
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TECHNIKA ŠERMU KORDEM  

DEFINICE ŠERMU  
Dnešní šerm je úpolový sport, který vychází z bojového umění stejného jména. Zahrnuje tři olympijské 

specializace (neboli také zbraně), které se jmenují podle užívaného sportovního náčiní, které napodobuje 

stejnojmenné zbraně: Kord1, Šavle a Fleret. 

Šerm je vymezený pravidly, která tvoří FIE a národní sportovní federace a spočívá v ofenzivní (zasáhnout terč 

soupeře) i defenzívní činnosti (vyhnout se zásahu), za podmínek, které se liší podle jednotlivé specializace 

(platný povrch, způsob vedení zásahu, právo útoku). 

Základní rozdíly, které dle mezinárodních pravidel (dále M. P.) odlišují kord od fleretu a šavle, jsou: rozsah 

platného povrchu, čas při kterém je možné dosáhnout současného zásahu2 a jeho přiznání oběma šermířům s 

vyplývajícími technickými a taktickými důsledky. 

                                                                 
 

1 V originále „spada“ neboli meč což je také ekvivalent francouzského „épée“. Jak mi bylo vysvětleno váženým 

panem Vincencem označení „kord“ je česká rarita, jejíž etymologický původ pochází z perštiny. Pozn. 

překlad. 

2 Neboli tzv. „dublu“, pozn. překlad 

TŘI ZBRANĚ ŠERMU:  FLERET, ŠAVLE A KORD 
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NÁCVIK A STUDIUM ŠERMU  
Osvojení si šermu se z kulturních, technicko-didaktických a sportovních důvodů provádí zároveň nebo zvlášť 

prakticky (nácvik) i teoreticky. Vývoj tohoto umění mapují rozličná díla, která vznikla od středověku do 

dnešního dne. 

Teorie šermu, která se neustále vyvíjí, se opírá o terminologii a klasifikaci šermířských akcí. Studium a definice 

pohybových prototypů představuje pole šermířské techniky. Studium situací a intencí, které předcházejí nebo 

provázejí aplikaci techniky, představuje pole strategie (plánování vlastních akcí) a taktiky (ovlivňování soupeře 

prostřednictvím vlastní činnosti). Taktika je tedy součástí strategie. 

TECHNIKA  
Šermířská technika zahrnuje celkový úhrn 

všech šermířských akcí.  Technikou může být 

nazývána také jednotlivá šermířská akce.  

Akce jsou pohyby (nohou, těla, ozbrojené 

paže), které začínají a končí v přesně daném 

okamžiku.  

„Šermířské“ jsou proto, že účel jejich 

provedení je specifický pro šerm. Jejich 

snahou je ohrožení a obrana terče, průzkum 

defenzivních a ofenzivních intencí protivníka, a 

příprava či předstírání obranných či útočných 

akcí. 

V následující kapitole popíšeme základní pozice jednotlivých částí těla a ozbrojené paže. Vysvětlíme si jejich 

význam ve vztahu k terči a pro krytí. Také popíšeme střehovou polohu. 

ZÁ K L A D N Í  P O L O H Y  Š E R M U  

• Polohu nohou 

• Polohu trupu, hlavy a nezbrojené paže. 

• Polohu ozbrojené paže 

NE J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í  P O L O H Y  N O H O U  

• První poloha (nohy v pravém úhlu, pata k patě, zadní noha patou kolmo vůči střehové linii, přední na 

střehové linii: tato poloha se týká srazu a pozdravu) 

• Střeh (pokrčené nohy, nohy v pravém úhlu, vzdálenost mezi patami je jeden a půl stopy) 

• Výpad (Natažená zadní noha, přední pata je vzdálena alespoň tři stopy od zadní nohy, přední koleno 

svisle nad nártem přední nohy) 

• Zkřížené nohy (toto je obecně mezipoloha: nejčastěji zadní noha předchází druhou, případně 

obráceně, používá se v zákroku, předkroku a „zkříženém výpadu“) 

• Nohy u sebe (mezipoloha v opakovaném útoku nebo při zákroku, ale s pokrčenýma nohama)     

• Předsunutá přední noha, resp. zadní noha ponechána víc vzadu (mezipoloha: jeden až jeden a půl 

stopy od střehové polohy – lákání soupeře a finty) 

• Dřep (mezipoloha: pro passata sotto nebo raddoppio) 

SPRÁVNÉ DRŽENÍ ANATOMICKÉ RUKOJETI 
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PO L O H Y  T R U P U ,  H L A V Y  A  N E O Z B R O J E N É  P A Ž E  

• Trup (obyčejně vzpřímený v kolmici s podlahou) může být nakloněn dopředu nebo dozadu. 

• Hlava, normálně také vzpřímená, může být za určitých okolností nakloněna. 

• Neozbrojená paže může být ponechána volně podél boku nebo prohnutá do tvaru písmene „c“ v 

různých výškách. Ve výpadu je natažená směrem dozadu nebo je spuštěna paralelně se zadní nohou.  

PO L O H Y  O Z B R O J E N É  P A Ž E  Z A H R N U J Í :  

• Způsob držení zbraně 

• Polohy pěsti 

• Polohy železa 

ZPŮSOB DRŽENÍ ZBRANĚ A RŮZNÉ TYPY RUKOJETÍ:  
Dnes užívané rukojeti jsou v zásadě dvě: anatomická (tzv. belgická) a hladká (francouzská).3 Belgická rukojeť 

umožňuje jenom jeden způsob držení zbraně.  Francouzská rukojeť umožňuje držet zbraň různými způsoby a je 

s ní možné měnit držení v průběhu zápasu.  

JAK DRŽ ET Z BR AŇ  

Dnes užívané rukojeti jsou dvě: 
ortopedická neboli anatomická ve 
svých různých variantách a hladká, 
které se také říká francouzská rukojeť.  

Anatomická rukojeť se dokáže 
přizpůsobit tvaru dlaně, a proto je 
nácvik jejího úchopu poměrně 
intuitivní. 
To ovšem neznamená, že by se žák 
neměl naučit držet zbraň v závislosti na 
příslušné akci uvolněně a bez 
křečovitého držení. Zároveň je třeba 
dbát na správné držení zbraně mezi 
palcem a ukazováčkem kvůli kontrole a 
přesnosti hrotu.   

Francouzská rukojeť umožňuje na rozdíl od anatomické více způsobů uchopení, a také umožňuje měnit 
držení v průběhu utkání (ale ne v průběhu útoku – kvůli pravidlům). Rukojeť má obdélníkový průřez – delší 
strany obdélníku jsou v blízkosti číšky rovnoběžné s plochou stranou trojúhelníkové čepele (tím je míněna 
vrchní strana s drážkou). 

Natažený palec je položen na vrchní stranu rukojeti (někdo jej přikládá až k číšce, jiný volí vzdálenost větší 
než jeden centimetr) a je umístěn naproti linii, která dělí první dva články ukazováčku, který drží spodní 
část rukojeti (dle některých autorů naproti druhému článku).   

Opačná strana rukojeti, kde je umístěna hlavice, je přidržena k dlani. Toto je nejpevnější držení, které je 
nejvhodnější k plnému a nejvýkonnějšímu využití zbraně. Nevýhoda tohoto způsobu držení spočívá 
v kratším dosahu oproti ostatním tomu, které umožňují ostatní způsoby držení. 

Tuto rukojeť je také možno držet s nataženým ukazováčkem. Ruka je umístěna více vzadu a ukazováček na 
boční straně rukojeti. 

                                                                 
 

3 Tzv. „belgán“ a „francouz“, pozn. překlad. 

FRANCOUZSKÁ A BELGICKÁ RUKOJEŤ KORDU 
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Třetí způsob vznikne uchopením hlavice s nataženým ukazováčkem nebo s ukazováčkem v místě styku 
prvního a druhého článku naproti palci. 

Poslední dvě držení jsou méně vhodné při krytu, ale výhodnější pro větší dosah hrotu. Další méně 
používané varianty, které nepopisuji, vznikají otočením rukojeti v ruce kvůli zaúhleným útokům (tzv. en 
cavant)4 či jiným akcím.   

POLOHA PĚSTI  
Existují čtyři hlavní polohy pěsti a tři přechodné. Pokud se omezíme na zbraň drženou ve vodorovné poloze, 

budeme mít čtyři hlavní polohy po 90° intervalech při otočení pěsti o 360° ve směru hodinových ručiček: prima, 

sekonda, tercie a kvarta.5 Přechodné polohy jsou: prima v sekondě, sekonda v tercii a tercie v kvartě. 

Ve střehové poloze nebo při lince je pěst obyčejně ve třetí poloze. 

POLO HY  PĚS TI  

Pro polohy pěsti užíváme stejné terminologie jako u fleretu, ale užíváme jiné metody vzhledem k tomu, že 
nemůžeme využít příčky jako pomocného nástroje.6 

Panuje tu určitý zmatek kvůli odlišným terminologiím a kvůli zákazu užívání italské rukojeti. Francouzi 
kryty (kterých je osm oproti čtyřem užívaných v Itálii – každý s dvojí polohou pěsti) popisují pomocí polohy 
nehtů, které se nacházejí buď dole nebo nahoře. 

Italská terminologie odvozená z fleretu, se odkazuje na polohu dnes již nepoužívané příčky. Kordová 
terminologie, která se inspiruje francouzskou školou, ji zpracovává dosti nejasným způsobem. Je potřeba 
se podívat blíže na tyto polohy v souvislosti s klasickou terminologií a s použitím anatomie.  
Bylo by absurdní ztratit se v teoretické diskusi o různých polohách, jenom aby tyto pojmy byly opuštěny 
kvůli své neproveditelnosti tak, jak se to stalo v šavli. 

Natažená ruka držící přirozeným způsobem zbraň se může otáčet zhruba o 270° (tedy tři čtvrtiny celé 
otočky). Představme si otevřenou a nataženou pravou ruku s palcem mířícím doprava a dlaní namířenou 
vzhůru. Z této krajní polohy, která je naší výchozí pozicí, se může otáčet pouze jedním směrem, a to proti 
směru hodinových ručiček. Prvních  180°, které končí v poloze dlaní dolů a palcem mířícím doleva, vyžadují 
pouze pohyb předloktí. Následných  90° vedoucím k palci mířícímu dolů již vyžadují pohyb celé ruky a 
pažní kosti. Není možné jít dále bez dalšího pohybu hrudi.  

Je třeba také vzít v potaz, že ruka není vždy natažená ve vertikální rovině, která je rovnoběžná se 
střehovou linií. Abychom určili polohu pěsti například při povolu v primě, kde jsou nehty namířeny k 
soupeři směrem dopředu, a tedy ani nalevo nebo napravo, už předchozí opěrné body nepostačují. Je třeba 
se odkázat na rotaci ruky nebo předloktí vzhledem k paži, a dále na rotaci paže vzhledem k rameni.  

Jako by to už nestačilo, nemůžeme se spolehnout, že pohyb ruky bude vždy probíhat tímto způsobem: 
existují případy – při zaúhlených bodech či násecích nebo při výhybu určitých vazeb, kdy se toto neděje.  

Abychom stanovili, jak za všech okolností pojmenovat určitou pozici pěsti, je potřeba se opřít o dvě 
nezávislé proměnné.  Není tedy postačující se při pochybnostech pouze přesvědčit, zda je možné ještě 

                                                                 
 

4 V původním textu angolazione, francouzsky En cavant. Vzhledem k chybějícímu českému výrazu jsem se 

rozhodl přeložit jako „zaúhlený útok“. Jedná se o útok kdy ozbrojená paže a čepel tvoří úhel - pozn. Překlad. 

5 Italská terminologie se místy liší od české. Italský tercie je to co jsem viděl v českém prostředí nazývat sixtou – 

tj. vnější poloha v horní linii. V určitých překladech jsem tercii viděl překládat jako terca. Vzhledem k tomu, 

že terca se obtížně skloňuje, rozhodl jsem se pro tento výraz slova. 

6 Tím je myšlena příčka italské rukojeti. 
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otočit ruku a paži na jednu či druhou stranu. To je pro naše účely příliš složité a proto budeme pouze brát 
v úvahu pozice, které souvisí s linkou, a další popíšeme bez toho, abychom je nově definovali.  

Pojmenujme naši výchozí pozici ve vší úctě k tradici pěstí v kvartě, i když je třeba poznamenat, že pokud 
uchopíme správně zbraň s italským držením s příčkou ve vodorovné poloze s palcem nahoře, stále nám 
zbývá prostor pro zanedbatelnou rotaci ve směru hodinových ručiček. Ve skutečnosti, kompletní rotace 
ruky směrem ven by neumožnila držet rikaso palcem vzhůru, ale po straně.  

Pokud budeme otáčet pěstí proti směru hodinových ručiček, tak se po devadesáti stupních dostaneme z 
kvarty (palec směrem ven) do tercie (palec nahoru), po dalších 90˚ budeme mít pěst v sekondě (dlaň 
směrem k zemi a palec vevnitř) a nakonec se dostaneme do primy s palcem mířícím dolů a dlaní mířící 
ven.  

Jestliže bychom v této pozici chtěli uchopit zbraň vybavenou příčkou, zjistili bychom, že chybí ještě kousek 
k tomu, abychom ji dali do vertikální polohy. Abychom toto dokázali, musíme daný pohyb trochu 
dotáhnout ohnutím trupu směrem dopředu. Pokud budeme konzultovat skripta Masaniella Parise, 
zjistíme, že tato pozice, která se již v jeho době nevyužívala kvůli nošení masek, byla používána v minulosti 
kvůli ochraně obličeje při útoku na bok – což předpokládá právě onen pohyb těla. Tuto pozici pěsti, ve 
které je vytahována zbraň z pochvy, nazýváme primou.   

Tradiční pozice pěsti již tedy neodpovídají těm používaným v moderním šermu se zbraní francouzského 
nebo anatomického držení.  

Normální pozice pěsti se zbraní v lince nebo ve střehu (palec vzhůru, dlaň dovnitř) není tedy kvarta, jak 
tomu bylo v minulosti, ale alespoň v italském šermu tercie.  V té se již v krytech nepoužívá přídavné rotace 
směrem ven, výjimku představují pouze některé útoky. Nyní si vysvětlíme proč.  

POLOHA ŽELEZA,  POSTOJ RUKY .   
Stejně jako ve fleretu budeme brát v úvahu pro didaktiku tři základní postoje ozbrojené paže: linku, výzvu a 

vazbu. K nim přidáme další, a to normální postoj ve střehu, který prozkoumáme později v kapitole věnované 

střehu.  Dále prozkoumáme terč, útočnou linii, opozici a ochranný kužel číšky. 

STŘEHOVÁ POLOHA  
Střehová poloha je 

nejracionálnější polohou pro 

vykonání různých šermířských 

akcí. Je výsledkem kompromisu 

mezi potřebou nabízet omezený 

terč (natočení se bokem vůči 

soupeři) a potřebou vykonávat 

plynulé a rychlé pohyby.  

V klasickém střehu se chodidla 

nachází v pravém úhlu, paty a 

přední noha jsou na střehové 

linii, vzdálenost chodidel je 

zhruba jeden a půl stopy, trup je 

vzpřímený a natočený bokem, ramena jsou ve stejné výšce, kolena jsou široce rozkročená ve svislé linii nad 

odpovídající špičkou nohy. Neozbrojená paže je lukovitě ohnutá, loket se nachází pod výší ramene, nebo ve 

stejné výšce. Ozbrojené předloktí je vodorovně s planší, loket je zhruba ve vzdálenosti dlaně od trupu, špička 

zbraně míří do středu číšky soupeře (za předpokladu, že je v normální poloze). 
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STŘE HO VÉ  POLO HY  

Ve skutečnosti se dá i na vysoké úrovni běžně spatřit dosti rozdílné střehy. Střehová poloha se totiž může 
měnit na základě faktorů, které popíšeme dále, dle rychlosti pohybu a druhu šermu.  

Je vhodné se na chvíli zaměřit na pozorovatelné variace střehu. S narůstající rychlostí pohybu začíná 
převažovat tendence přesunout váhu těla z pat na špičky nohou, které tak působí jako původce zrychlení v 
útoku. V důsledku se špičky nohou dostávají na střehovou linii, zatímco se nohy otáčí směrem dovnitř tak, 
že jsou vůči sobě takřka rovnoběžné. Zmenší se vzdálenost v rozkročení kolen směrem ven a zmenší se 
vytočení trupu, který tak nabývá čelnější polohy. Neozbrojená paže se sníží, někdy zcela, krok dopředu se 
prodlužuje a zvedá se těžiště. 

Potřeba větší kontroly je naopak doprovázena návratem na klasičtější střeh: sníží se těžiště, váha se 
přesune na paty, kroky jsou kratší a pohyby tudíž menší. Do hry se také vrací neozbrojená paže, která 
napomáhá při zrychlení do útoku  

Ozbrojená ruka, která je poměrně natažená v průběhu nácviku střehu (ale ne natolik, aby ztuhlo rameno), 
se může vrátit více k tělu ve chvíli, kdy se svěřenec začne pro orientaci v zápase spíše spoléhat na menzuru 
a tempu než na polohu železa protivníka, která je jeho počátečním vodítkem.  

Další poznámka se vztahuje na věk svěřenců, a tudíž na jejich možnosti: Protažená a dobře chráněná 
ozbrojená ruka ve střehové poloze je výhodnější pro začátečníky a pro mladší jedince a v každém případě 
v prvních letech činnosti. Posléze s nárůstem techniky a zkušeností bude nutné přejít do střehu s 
ozbrojenou paží blíže k tělu, aby se tak dalo předcházet násekům nebo rychlým útokům, kterým se 
obtížněji brání.  

Pozornost žáka a trenéra se bude postupně přesouvat z nácviku dobrých návyků pěsti k výběru tempa a 
dále ke kontrole menzury a šermířské taktiky.   

PAŽE V ZÁKLADNÍ STŘEHOVÉ POLOZE  
Fleret kvůli konvenci vyžaduje, aby linka byla provedena s paží nataženou do krajní polohy. V kordu navzdory 

chybějící konvenci může geometrie také navodit potřebu úplně natáhnout paži, aby se špička kordu co nejvíce 

přiblížila k terči. Taktické nebo didaktické důvody mohou však být příčinou toho, že budeme vyžadovat více či 

méně nataženou ruku, ovšem vždy dbajíc na to, aby špička mířila na soupeře, a tudíž jej ohrožovala. Tím 

dosáhneme postoje, který není výzvou (alespoň žádný ze čtyř tradičních) ani linkou, ale doporučeným postojem 

pro střeh, ve kterém špička míří na střed číšky soupeře v normální poloze (v lince nebo ve výzvě která není 

mimo výrazně mimo osu). Nazveme tuto polohu normálním střehovým postojem. Je vhodné naučit žáka, aby se 

při návratu do střehu vracel s paží v lince nebo ve střehové poloze, a tím ji udržel v zákrytu číšky.  

TERČ  
V kordu se terč jmenuje dle anatomické části, která jej představuje. Některé terče jsou definovány jako 

předsunuté: Je to ozbrojená paže a její části: zápěstí, předloktí, paže, rameno atd. Dále stehno, přední noha a 

maska. Je možné dále rozlišovat terč podle čepele, která jej chrání na vrchní, spodní, vnitřní, vnější a na polohy 

mezi tím (vnitřní vrchní, vnější vrchní, vnitřní spodní a vnější spodní). 

TER ČE  

V tradičním fleretu byla terminologie terče vázána na polohu čepele, takže máme terč boční, vrchní, 
vnitřní a vnější, který je nabízen tím, kdo váže nebo dává výzvu, a tedy může být v primě, sekondě, tercii 
nebo kvartě.  

Tohle zjednodušení se dalo ospravedlnit za časů Masaniella Parise, kdy se terč omezoval v praxi pouze na 
hruď (spíše bod než povrch) a na bok. Tím, že se řeklo „přímý bod na vnější terč“ se tedy dalo vyjádřit více 
informací: přímý bod vedený na hruď soupeře, který dává výzvu v kvartě. 

V moderním fleretu, který ve skutečnosti využívá celého platného povrchu včetně zad, je toto 
zjednodušení přílišné a již neopodstatněné. V šermu kordem a stejně tak i v šavli je toto zjednodušení 
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dokonce nesmyslné – terč se zde jmenuje dle anatomické jednotky, kterou chceme zasáhnout. Nemá totiž 
žádný smysl nazývat vnitřním terčem nohu pouze z toho důvodu, že soupeř dává výzvu v tercii. Je potřeba 
si uvědomit, že v kordu také linka nabízí předsunutý terč, aniž by se vyřadily ze hry vzdálenější terče.  

Zjednodušení, které se užívalo v kordu, bylo rozdělit terč na kvadranty, jejíž rohy se sbíhaly do středu 
číšky. I zde jsme tudíž měli vnitřní, vnější, vrchní a spodní terč včetně souvisejících kombinací. Nicméně 
abych uvedl příklad, pokud soupeř dává výzvu v tercii, je možné útočit na nohu nebo na masku, na zápěstí 
zespoda, dovnitř, z vrchu atd. Nemá smysl je všechny shodně považovat za vnitřní terč.  

Zato má smysl říci, že výzva v tercii kryje vrchní vnější terč (ve vztahu k čepeli), zatímco zbytek zůstává 
odkrytý. Výzva v kvartě kryje vrchní vnitřní terč, sekonda spodní vnější, prima spodní vnitřní terč. Toto je 
však poměrně omezené upřesnění, protože se v jednom kvadrantu budou nacházet rozličné terče v různé 
hloubce. Dále je potřeba zvážit jednu důležitou věc: každý terč se bude ve chvíli, kdy je zasažen, chovat 
rozdílným způsobem na základě svého tvaru, povrchu a úhlu zásahu, což jsou charakteristiky, které 
budeme brát v úvahu v pokročilejší fázi tréninku.  

ÚTOČNÁ LINKA  
Čepel, která je namířena na určitý terč, ukazuje směr, který se jmenuje podle ohroženého terče. Pokud je třeba 

přesnějšího pojmenování, je možné přidat polohu ohroženého terče s ohledem na čepel, která jej chrání 

(vnitřní, vnější, vrchní, spodní), polohu číšky útočníka a (nebo) úhel jeho čepele a pozici pěsti.  

ÚTO ČN Á LINK A  

Linka (natažená paže, čepel je 
pokračováním natažené ruky, špička 
míří na platný terč, kterým je v 
ideálním případě hruď’) má ve fleretu 
dvě funkce: jednak ohrožuje soupeře, 
ale také teoreticky chrání celý terč. 
Tím nutí soupeře (díky konvenci) ji 
odstranit před vlastním útokem. V 
kordu linka nabízí také předsunutý 
terč a tudíž plní funkci výzvy. Terč, 
který nabízí správně provedená linka, 
je dosažitelný pouze pod úhlem (nebo 
náseky, což je moderní varianta). To 
ovšem platí pouze za předpokladu, že 
linka je krytá – tj. za podmínky, že je 

na začátku útoku namířena na střed číšky soupeře, který se nachází na střehové linii.  

Jestliže linka ohrožuje periferní terče, jako je noha a maska, tak je nabízený terč dosažitelný i přímým 
bodem. Linka se může jmenovat podle terče, který je jí ohrožen (např. „zbraň v lince na zápěstí“) s 
nepovinnou přídavnou informací ohledně čepele soupeře (např. vnější). Pokud linka zahrnuje i úhel 
zápěstí, její název zahrnuje také pojmenování související opozice („s vnější vrchní opozicí“), a také 
případný úhel ve vztahu s ohroženým terčem (v tomto případě, kdy soupeř dává výzvu v kvartě, není 
nutný žádný úhel). 

Pro úplnost se také zmíní pozice pěsti útočníka v lince. Například: zbraň ve vnitřní lince na masku s vnitřní 
opozicí a s úhlem na vnější spodní stranu masky, pěst v sekondě v tercii. Soupeř může být v dokonalé linii 
nebo ve vnější výzvě v tercii. Definice opozicí a úhlů jsou zmíněné dále v textu: obojí vzniká úhlem zápěstí 
a často koexistují, ale první spočívá v obraně číškou, zatímco druhá zahrnuje úhel, který je nutný nebo 
vhodný k tomu, aby byl ohrožen terč.  

Není však řečeno, že by musel být žák zatěžován spoustou termínů, které jsou nutné pro toho, kdo učí 
daný obor. Často postačí zjednodušený popis. Například je možné nebrat v úvahu pozici, kterou zaujímá 
soupeř.  
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Pokud se budeme dívat na polohu číšky a čepele, která ohrožuje terč, můžeme zpozorovat, že se linky 
velmi podobají vazbám nebo velmi vytaženým výzvám. Tudíž můžeme použít analogii a velmi 
zjednodušeně popsat linku jako: zbraň v lince v kvartě nebo v tercii, sekondě a primě. Mohli bychom říct 
například „zbraň v lince v kvartě“ abychom popsali linku, v níž je číška vevnitř a hrot je lehce výše než 
číška.  

Je třeba upozornit, že tato klasifikace neodpovídá té, která se užívala v minulosti. Snaha používat zároveň 
relativní a absolutní terč (hruď, bok atd.) a navíc i pozici vlastní číšky vůči terči vedla k nejasnostem (viz 
publikaci FIS7 o šermu kordem, kde se v ilustracích plete i levá a pravá). 

Například zbraň v lince v kvartě kryje vnitřní vrchní terč toho, kdo drží linku, ale nedá se říci, že ohrožuje 
vnitřní (nebo vnější u leváka) terč soupeře. Ohrožuje terč, který může být vnitřní, v případě, že soupeř 
dává výzvu v tercii a vnější v případě, že ji dává v kvartě.  

OCHRANNÝ KUŽEL  
Pokud nebudeme brát v potaz náseky, které využívají flexibility čepele, je možné přesně určit ochranný účinek 

linky nebo obecně systému, který zahrnuje hrot, čepel, číšku a terč.  

Představte si kužel, jehož vrchol spočívá ve středu číšky teoretického útočníka a jehož povrch je tečnou profilu 

číšky obránce a dále nekonečně pokračuje do doby, než potká terč a dále. Pokud zbraň míří k soupeři ve směru 

vlastní čepele, terč, který se nachází uvnitř tohoto kužele, bude v zákrytu.  

Maximální vzájemné krytí nastane v případě, že se dvě linky potkají na stejné přímce. Čím blíže si jsou dané 

číšky, tím více se rozšiřuje působnost ochranného kužele.  

OPOZICE  
Linka nebo normální postoj, který zaujímáme ve střehu, může být lehce pozměněna úhlem v zápěstí ve výšce 

číšky, aby se pozměněním ochranného kužele dosáhlo ochrany vůči úderům vedeným na ruku nebo na tělo. 

Když se vrchol tohoto úhlu blíží soupeřově čepeli, dostaneme opozici.  

Opozice je obecně vertikální nebo horizontální pohyb číšky (z linky, nebo z normálního střehu) vedený za 

účelem obrany (k čepeli protivníka).  

Vzhledem k tomu, že opozice je obrannou akcí, bude se posuzovat podle terče, který má chránit (povětšinou 

ten nejblíže hrotu soupeře – tj. předloktí) a podle kterého se bude v závislosti na vlastní čepeli jmenovat. Tudíž 

vedle horní, spodní, vnitřní a vnější opozice budeme mít také opozici vnitřní horní, vnitřní spodní, vnější horní a 

vnější spodní.  

VÝZ VY  A V AZ BY  

Čtyři základní fleretové výzvy a vazby je možné 
zaujmout vedle tradičního způsobu také jiným 
způsobem: a to pohybem hrotu a také číšky v daném 
směru (je to kruhový pohyb, který vychází ze středu 
zápěstí, zatímco tradiční vazba se provádí pohybem 
celého předloktí a čepele, který vychází z lokte). 

Na rozdíl od fleretu může totiž být nabízeným terčem i 
zápěstí, které pak kryjeme rychlým pohybem. Vazbu je 
možno provést z různých vzdáleností, a jak bylo řečeno, 

                                                                 
 

7 Federaziona Italiana di Scherma – Italská šermířská federace, pozn. překlad. 
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může se ji vyplatit provést pohybem hrotu a malým pohybem číšky. Za těchto podmínek je však vazba 
slabší a může být poměrně snadno přetlačena (dominující vmyk) nebo je možné ohrozit terč sklouznutím 
čepele po železe (francouzsky coulè), ačkoliv jsme stále subjektem vazby, kterou je v tomto případě 
správnější nazývat kontaktem železa.    

Konečná poloha výzvy nebo vazby (prima, sekonda, tercie, kvarta) a pohyb, který je třeba k dosažení této 
polohy se nazývají podle souvisejících krytů (jednoduché, kontra, půlkontra). Dále uvidíme, že pro studium 
vmyků budeme muset brát v potaz horní a spodní variantu výchozí vazby.   

V kordu je možné říct, že vazby, resp. výzvy vždy kryjí určitou část terče, zatímco odhalují zbytek: Ve 
fleretu se zjednodušeně říkalo (vzhledem k tomu, že v podstatě terč byl pouze dvojí - bok a hruď), že výzva 
odhaluje pouze jediný cíl. 

Francouzi nazývají naši vazbu (ale také pouhý styk železa) „engagement“8 a naši kavaci (z vazby, nebo 
pokud následuje fintu9) „dégagement“, ale pak ještě přesněji používají „trompement“ – vyvázání čepele 
při obranné akci protivníka (při krytu) a „dérobement“ – vyvázání čepele z útočné akce (útok po železe bez 
převzetí železa). 

POHYB TĚLA A NOHOU  
Možné pohyby těla a nohou závisle na cíli mohou být: dopředu, 

vzad, do strany a nahoru včetně přechodů mezi popsanými 

polohami. To zahrnuje: 

• Posuny (dopředu a dozadu), předkroky, zákroky a 

kroky, kde na rozdíl od ostatních zadní noha postupuje 

dopředu dříve než přední (v obnoveném útoku - 

raddoppiu) nebo kde přední noha ustupuje dříve než 

zadní 

• Výpad (normální a zkřížený) 

• Boční přesuny (za účelem dosažení zón nacházející se 

mimo planš nebo z taktických důvodů). 

• Bočný úhyby (přesun trupu a hlavy mimo dosah 

soupeřova hrotu). 

• Jeden vertikální úhyb (passata sotto) 

• Sraz (odejmutí spodního terče z dosahu soupeřova 

hrotu) 

Některé popsané pohyby mohou být vykonány odlepením obou 

nohou z povrchu ve stejný okamžik. Dostaneme tak skoky či 

různé poskoky, mezi něž patří: 

• Poskoky dopředu (balestra) a dozadu (záskok). 

• Zkřížené skoky dozadu. 

• Fleš (fléche) což je skok, při jehož nejdynamičtější variantě překřížíme nohy dopředu. 

• Předbod unožením ve vzduchu                                 

                                                                 
 

8 Volně by se to dalo přeložit jako navázání kontaktu pozn. překlad. 

9  Tj. výhyb 

ÚTOK FLEŠÍ 
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MENZURA  
Pro zdárný výkon jakékoliv šermířské akce je naprosto nezbytné dbát na správnou „menzuru“. Tím je většinou 

myšlena vzdálenost, která dělí dva šermíře při zápase. To je však chybný, respektive nedostatečný koncept, 

kterým se budeme zabývat hlouběji v části věnované taktice. Ve skutečnosti vzdálenosti, které je potřeba brát v 

úvahu jsou dvě: zdánlivou vzdálenost a efektivní vzdálenost, kterou je třeba urazit pro zasažení pohybujícího se 

soupeře. 

V kordu je vhodné díky existenci předsunutého terče a díky důležitosti rimes v blízké vzdálenosti pro didaktické 

účely uvažovat o pěti menzurách oproti třem, které jsou tradičně uváděny ve fleretu.  

Když přidáme menzuru pro akce ve srážce (která je menší než úzká menzura ve fleretu) a dlouhou menzuru 

(která je o zhruba jeden krok delší než dlouhá menzura (pro patinando), tak normální výpadová vzdálenost, 

která při výpadu umožňuje zasáhnout hruď soupeře, také umožňuje zasáhnout zápěstí pouhým natažením ruky 

bez pohybu nohou.  

V části věnované taktice uvidíme, že je s ohledem na myšlenkové procesy závodníka vhodné uvažovat pouze 

dvě menzury – krátkou a dlouhou, a hraniční oblast, kterou nazveme mezním bodem.  

ZPŮSOBY VEDENÍ ZÁSAHU  
Donesený bod: Paže je natažená dříve než hrot zasáhne soupeře. Tenhle typ zásahu (přímý či pod úhlem v 

různých polohách pěsti) je přesnější a umožňuje snazší přechod do jiné akce nebo krytu. Je to druh bodu, který 

by se měli žáci učit jako první. 

Vržený bod: Paže se právě natahuje ve chvíli, kdy hrot zasáhne svůj cíl. Do této kategorie patří i náseky (které 

popíšeme v rámci vedlejších akcí). Tyto body vyžadují přesnější stisk v tempu. Kupé nebo kružný mách, mohou 

být provedeny donosem i vrhem. Výhodou vrženého bodu je větší rychlost hrotu při zásahu, což zvedá 

pravděpodobnost zaznamenání zásahu při rovnocennosti ostatních podmínek (tempo atd.). 

Směr pohybu číšky při vedení bodu se může lišit od směru čepele (zauhlení, kupé, vržené kružné máchy) nebo 

její části (náseky). 

BOD  A J AK  JEJ  PRO V ÁD ĚT  

Natažení ruky je rychlejší než 
nahnutí trupu nebo propnutí zadní 
nohy při výpadu. Maximální 
rychlosti zásahu se dá dosáhnout 
přesnou koordinací těchto tří 
pohybů. Maximální rychlost však 
není vždy vyžadována v průběhu 
celé útočné akce ale pouze v její 
poslední fázi. Při fintách je 
například rychlost sladěna 
s rychlostí, kterou protivník kryje.  

Energie, kterou předává hrot 
pružince v aretu, a která je 
potřebná pro zaznamenání zásahu, 

souvisí se spoustou dalších faktorů – rychlost zásahu, úhel zásahu, trvání zásahu, tření a virtuální 
hmotnost zbraně. Energii nutnou k vykonání práce pro stlačení pružinky získáme transformací kinetické 
energie na potencionální energii samotné pružinky. 
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Kinetická energie je přímo úměrná hmotnosti a druhé mocnině rychlosti – malé zvýšení rychlosti tudíž 
dosáhne stejného výsledku jako větší zvýšení hmotnosti. Poslední faktor je však pouze virtuální, protože 
závisí nejen na hmotnosti kordu, ale i na stisku v tempu (který také umožňuje lépe odolávat pokusům o 
odstranění čepele) a na pružnosti čepele. 

Trvání zásahu záleží také na kvalitě zasaženého povrchu: doba zasažení je minimální na tvrdých částech, 
jako je maska a větší na měkčích částech těla. Existuje poměrně relevantní riziko, že ačkoliv došlo k 
sepnutí aretu, zásah vedený na kovovou mřížku masky nebude kvůli možnému odrazu zaznamenán 
(existuje minimální čas, pod který není zásah zaregistrován aparátem. Důvodem je, že hrot se může 
odrazit od cíle dříve než zárazník stačí stlačit pružinku). Z tohoto důvodu je při útoku na masku potřeba 
bodnout bez přílišné rychlosti nebo ve chvíli, kdy se šermíři pohybují stejným směrem, a tudíž se jejich 
rychlosti odečítají.   

Nejlepší způsob jak se vyhnout tomu, aby se hrot odrazil od terče, je vedení zásahu kolmo na cíl. To je 
virtuálně nesplnitelný požadavek, který však zvedá pravděpodobnost zaregistrování zásahu. 

ÚTOČNÉ AKCE  
Útočné akce jsou všechny akce, které jsou vedeny za účelem zasažení soupeře bez ohledu na jejich výsledek.  

ÚT O ČN É  A K CE  A  P O K R A Č O V Á N Í  Ú T O K U  

• Odveta (riposta) 

• Protiútok 

• Prodloužení útoku (rimesa) 

ÚTOK  
Útokem je míněna každá útočná akce, která vychází z intence útočníka, předchází (nebo je vedena současně 

v případě simultánního útoku) akci protivníka a pokračuje kontinuálně až do provedení zásahu bez ohledu na 

jeho úspěšné provedení.  

Navrhovaná definice útoku je podstatně odlišná od té v mezinárodních pravidlech, která je již 
nedostačující i pro konvenční zbraně. Tam se útok definuje pomocí včasného pohrozu. Pohroz je nezbytný 
k určení práva útoku u zásahů, ke kterým dochází během ústupu, kde soupeř postupuje vpřed bez 
ohrožení terče: to jsou však akce, kde dochází k včasnému pohrozu, ale není je možné nazvat útoky. 
Klasifikovat tyto akce jako útok do přípravy soupeře aniž by je bylo možno zařadit do některé z kategorií 
určené pro útok, je dle mého názoru zbytečná komplikace. Proto dávám přednost jejich zařazení do 
protiútoku. 

Právo útoku se přiznává tomu, kdo jako první postupuje směrem k soupeři po posledním přerušení nebo 

pozastavení akce. Rozsvícením zásahu nebo dalším přerušením akce se právo útoku ztrácí. Právo útoku a 

pohroz (skutečný nebo simulovaný) společně počínají útok, který může být úspěšný nebo přerušený. Právo 

útoku samo o sobě je součástí přípravy. 

Zavedení konceptu práva útoku je nezbytný, protože z mezinárodních pravidel a dostupných skript se 
nedá dostatečně jasně odvodit, že útok je možný pouze při pohybu vpřed. A také proto, že se v kordu dá 
snadno zasáhnout soupeře během přípravy při pohybu vzad – tudíž při jeho přiblížení bez pohrozu.  

Tyto zásahy budeme muset nazývat „protiútoky“ i přesto, že byly provedeny bez předcházejícího útoku 

soupeře.  
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POKRAČOVÁNÍ ÚTOKU.   
Pokračováním útoku je míněn každý útok, který je veden stejným závodníkem vzápětí po první útočné akci, 

která minula soupeře z důvodu: 

• krytu, který nebyl následován ripostou 

• odejmutí terče z dosahu útočníka 

• chyby 

ODVETA  
Odvetou je míněna každá útočná akce, jednoduchá či složená, která je prováděna závodníkem vzápětí po 

provedení krytu.   

PROTIÚTOK NEBO PŘEDBOD (ÚNIK V TEMPU) 
Protiútokem neboli předbodem je nazývána každá útočná akce, která je vědomě provedena během útočné 

akce protivníka.   

OBNOVENÝ ÚTOK (RIMESA) 
Obnovený útok je každá útočná akce, která je provedena bez dalšího postupu vpřed vzápětí po vlastní útočné 

akci, která nezasáhla terč z důvodu krytu, vzdálení se terče nebo chyby. 

OBNO VENÝ  ÚTOK  

Velikost terče v kordu vede k tomu, 
že rimesou bývají běžně označovány 
i druhé (pokračující) útoky. Rimesy 
mají v šermu kordem důležitou roli, 
a proto si zaslouží obsáhlejší definici.  

Rozlišujeme ji od tzv. druhých 
pokračujících útoků. Ty 
předpokládají nový a okamžitý 
postup vpřed (v intenci práva 
útoku), který může být zamýšlen s 
předstihem. Rimesy naopak obecně 
reagují na nepředpokládanou 
událost, kterou mají napravit a musí 
být automatizované, protože jejich 
účinnost plně závisí na maximální 

rychlosti provedení.  

Jelikož mluvíme o technice a ne o taktice, bereme v úvahu intenci, která předchází vlastní zásah – proto je 
možné, abychom rozlišně klasifikovali akce, jejichž provedení je zdánlivě identické.  Tudíž je možné, aby 
akce, která se bude skládat ze stejné sekvence pohybů, byla pojmenována dle okolností rimesou, 
protiútokem nebo pokračujícím útokem. 

DEFINICE JEDNODUCHÝCH,  ZÁKLADNÍCH A VEDLEJŠÍCH ÚTOČNÝCH AKCÍ  
Jednoduchou útočnou akcí myslíme akci, která se nevyhýbá krytu nebo hledání čepele a ohrožuje pouze jediný 

terč. Útočné akce, které se vyhýbají jednomu nebo více krytům či lovení čepele a vedou vědomě útok na jiný 

terč, než na který byl původně útok veden, nazýváme složenými akcemi.  

Každá jednoduchá útočná akce může být simulována a zároveň být součástí složené akce (které se říká finta). Ta 

se bude nazývat dle simulované akce. 
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Jednoduché akce se tedy mohou skládat i z více pohybů jako v případě útoku s batutou a mohou končit na 

opačné linii jako v případě kavace. 

Jednoduché akce se dělí na základní a vedlejší. Základní akce zasahují terč nejpřímějším a nejjednodušším 

způsobem. Vedlejší akce, méně přímočaré a jejichž provedení bývá obtížnější, umožňují rozličnější způsoby 

útoku, který se tak stává měně předvídatelným a tudíž účinnějším.  

JEDNOD UCHÉ  AK CE  A Š ERMÍ ŘSKÉ  TEM PO  

Tempo je podle mezinárodních pravidel trvání provedení jednoduché akce. Z toho by se dalo odvodit, že 
jednoduchá akce se provádí v jednom tempu, a že tempo je subjektivní pojem, protože v případě dvou 
odlišně rychlých soupeřů získáme při provedení stejné akce dva různé časové údaje.  

Tahle definice je již nevhodná pro fleret a lze ji dokonce označit za chybnou v kordu, kde je šermířské 
tempo určené časem signalizace současného zásahu. Ten je daný dle mezinárodních pravidel rozmezím 
dvacetiny a pětadvacetiny sekundy – tj. časem menším než jedna desetina vteřiny.  

Italská i francouzská škola se shodují v definici složených útočných akcí, za které považují ty, které se 
vyhýbají jednomu nebo více krytům. Z toho by mělo vyplývat, že jednoduché jsou ty ostatní, které se 
nevyhýbají krytům, ačkoliv se skládají z vícera pohybů. 

Tato definice však představuje pro kord problém. Doba tempa daná jednou dvacetinou vteřiny je příliš 
krátká pro provedení takřka jakékoliv akce, a to vede k potřebě považovat jako součást přípravy ty akce, 
které přímo předcházejí zásahu jako v případě batuty. Tato logika by vedla k tomu, že by v důsledku bylo 
nutné považovat např. kavaci v tempu (kterou je možné provést i při ústupu) ne za protiútok, ale za útok v 
přípravě, což mi připadá nevhodné.  

ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ ÚTOČNÉ AKCE REAGUJÍCÍ NA VÝZVU SOUPEŘE  
První základní útočnou akcí je donesený přímý bod na různé odkryté terče v závislosti na výzvě soupeře. 

Žák se učí vést přímý bod na všechny terče. Tím se učí menzuru a vhodný pohyb nohou potřebný k 
úspěšnému provedení akce. Jinými slovy: útok na hruď, masku, zápěstí, předloktí, na vnitřní stranu lokte, 
na paži a rameno. Dále útok na stehno, koleno, lýtko, a na nohu.  

Hlavní důraz je kladen na útoky vedené na předsunuté terče a v první řadě na ruku. Útoky jsou vedeny 
(dle možností) ze střehu s napnutím ruky, s doprovodným pohybem torza, s posunem, s výpady různých 
délek, s předkrokem a s fleší. 

Akce bude následovně prováděna v tempu – tj. se změnou postoje trenéra, a to se stojícím trenérem při 
pohybu vpřed a při pohybu trenéra vzad. 

ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ ÚTOČNÉ AKCE REAGUJÍCÍ NA VAZBU SOUPEŘE  
Základní útočnou akcí reagující na vazbu soupeře je kavace na různé terče. Kavací rozumíme útok, který 

následuje uvolnění čepele tj. vymknutím se z vazby nebo vyhnutím se krytu či hledáním čepele.  

KAV ACE   

Ve fleretu je kavace definována poněkud rozporuplným způsobem: jednak je definována jako vyvázání 
vlastní čepele z vazby soupeře, jednak se jí myslí útok, kde po výhybu následuje zásah. Poté je však také 
využíván pro popis fint. Kavace, která následuje fintu je jinou akcí, protože nevychází z vazby.  

Definice, jakkoliv precizní, jsou pouhými modely, které se snaží zjednodušeně popisovat realitu. Pro kord 
je třeba užívat složitější, přesnější modely, které vycházejí z úmyslu, se kterým je prováděna akce. Kavace, 
která je prováděna s ofenzivním úmyslem, se dělí na tři části: vyvázání se od čepele protivníka, natažení 
paže a z vlastního útoku.  
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1. Vyvázání se dá dělit do tří základních typů: z vazby, v průběhu linky soupeře, s volnou čepelí (v tomto 
případě je lepší mluvit o „výhybu“). 

2. Natažení paže je nepovinnou akcí – nemusí k němu docházet (když chceme například pouze vymanit 
čepel z držení soupeře bez další následné akce, pokud chceme po vyvázání krýt nebo když chceme 
zasáhnout velmi předsunutý terč). Může být provedena za účelem finty nebo útoku. 

3. Útok může být veden na rozličné terče různými způsoby (přímo, pod úhlem, s opozicí atd.) a nedá se 
říci, že končí v lince na opačné straně, než ve které začínal (k tomuto argumentu se vrátíme později). 

Jako u přímého bodu se bude žák učit provádět kavaci nejdříve na hruď, posléze na různé terče, které 
zůstávají odkryté v průběhu vazby, a to s rozličným pohybem nohou a v různých menzurách. V průběhu 
cvičení dbáme na to, aby pohyb začínal hrotem a aby žák neprováděl nadbytečné pohyby ruky (skrčení 
paže) a hlavně ramene.  

ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ ÚTOČNÉ AKCE REAGUJÍCÍ NA LINKU SOUPEŘE  
Existují různé způsoby, kterými můžeme reagovat na linku soupeře. S ohledem na teorii fleretu budeme jako 

základní považovat pouze dva: batuta s přímým bodem a vazba, po které následuje vmyk.   

Nebudeme zde zařazovat jako ve fleretu vazbu, po níž následuje přímý bod bez kontaktu čepele, protože 

kordista bude dávat přednost tomu, aby udržel kontrolu nad železem soupeře. Nejdříve popíšeme batuty a 

vmyky: dvě důležité kategorie akcí, obzvláště pro kordistu. K lepšímu pochopení látky bude třeba ovládat stisk 

v tempu a přenos, se kterým také začneme. 

STISK V TEMPU  
Sevření zbraně, ať již s francouzskou nebo anatomickou rukojetí není konstantní. Je minimální, když se člověk 

nachází ve střehové poloze nebo v lince, narůstá ve chvíli, kdy prsty manipulují s hrotem při výhybech a je ještě 

pevnější při vedení zásahu nebo při styku čepelí. Název „stisk v tempu“ vychází z toho, že ke stisknutí dochází ve 

chvíli, kdy je provedena akce. 

VARI ABILNÍ  D RŽENÍ   

Výchova k proměnlivému držení zbraně a uvolňování ruky ve chvíli, kdy má žák díky menzuře kontrolu nad 
situací, napomáhá vyhnout se únavě, ztuhnutí svalů a v extrémním případě dokonce úrazům končetin a 
vaziva.    

V počátečních fázích šermířské výchovy je dobrou pomůckou vyžadovat uvolněné a měkké pohyby a 
netrvat na tom, aby žáci natahovali ruku do krajní polohy. Variabilní držení umožňuje dosahovat různých 
efektů při manipulaci se zbraní soupeře. Batuta má maximální efekt, pokud soupeř drží zbraň uvolněně. 

Aby byl u vmyku a útoku s uzavřením linie udržen kontakt obou čepelí až do konce útoku, je vhodnější 
provedení ve chvíli, kdy soupeř pevně drží zbraň. K tomu dochází v případě kontratempa nebo když je 
soupeř veden k tomu, aby se pokusil o výhyb v chybném směru. 

(Například když hledání čepele v tercii vede soupeře k výhybu směrem dovnitř, zatímco je provedena 
vazba v sekondě a vmyk). 

BATUTY  
Hlavním cílem batuty je dosáhnout maximálního oddálení hrotu soupeřovy zbraně od počáteční polohy.  

Batuta je prováděna s rozhodným stiskem v tempu, pokud možno úderem hrany obou čepelí.  Existují tři 

základní druhy batut: úder, kde je styk obou čepelí omezen na jediný bod, smyk při kterém čepel prochází 

různými stupni protivníkovy čepele a přechodná batuta, což je obrácený smyk. Podobně jako u krytů nám 

dráha, kterou čepel urazí při batutě, umožňuje dělit batuty na přímé, kontra a půlkontra. 
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BATUTY ,  SMYK Y A PŘE TL AKY  

Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
technice batuty a její skutečné 
účinnosti. Batuta může být provedena 
za taktickým účelem, aby 
vyprovokovala reakci, kterou chceme 
využít. Dále k tomu, aby odkryla terč, 
který chceme zasáhnout nebo k úhrnu 
toho všeho a k zastavení soupeře.  

V tomto případě je nutné za vlastního 
minimálního pohybu přenést na zbraň 
a ruku soupeře maximum energie, aby 
se zamezilo soupeřově kavaci v tempu 

a udržela se kontrola nad hrotem. V minulosti měly batuty ve fleretu i v kordu tento účel, ale někde se z 
nejasného důvodu stala chyba, která se časem předávala dál. Opravdová batuta byla kdysi ta, které se 
dnes říká „silová“ tj. úder vedený diagonálně dopředu v tercii nebo v kvartě s rotací pěsti (aby se udeřilo 
koncem čepele, přidalo se důrazu a síly díky pozici pěsti), který prochází všemi stupni protivníkovy čepele 
počínaje stykem hrubého (toho kdo dělá batutu) s tenčím.  

Batuta provedena tímto způsobem přenáší značnou energii. Ke stejnému výsledku lze dospět pomocí 
smyku, který je proveden stejným způsobem, ale vychází z vlastní vazby. Batuty (kterým se říkalo „údery“, 
a které se později staly synonymem pro tuto akci) by se ve fleretu, kde chybí potřeba realismu jako 
v kordu, měly provádět pomocí laterálního úderu hrubého na tenčí protivníkovy čepele (Masaniello 
Parise) nebo hrubým na střední stupeň. Tím se dosahuje větší účinnosti, ale z důvodu příliš blízké menzury 
tato akce pozbývá realističnosti. 

Potřeba úderu hrubého na tenčí vychází pravděpodobně ze studia pák. Ty však slouží něčemu jinému. Je 
pravda, že v případě vazby nebo tlaku na čepel je rozhodující mít výhodu stupně (hrubí na tenčí), ale v 
tomto případě je pro nás mnohem přínosnější studium srážek.  

Jak jsme již viděli v případě pružinky v aretu, přenášená energie narůstá exponenciálně s navýšením 
rychlosti srážky. Vzhledem k tomu, že ke srážce dochází mezi dvěma body, je nutné, aby se čepel útočníka 
pohybovala co nejvyšší rychlostí. Pokud umístíme osu otáčení v lokti nebo zápěstí, bod, který se bude 
pohybovat nejvyšší rychlostí, bude ten nejvzdálenější, který odpovídá koncové části kordu. Ta je ale i 
nejohebnějším místem čepele a tak pohltí při nárazu velkou část přenášené energie. Navíc výpadová 
menzura (hrot, který překračuje lehce číšku soupeře ve střehové pozici s rukou v lince) umožní při styku 
čepelí položení hrubí na tenčí a středního stupně na střední a ne hrubí na střední stupeň či hrubého na 
hrubí čepele.  

Jediný zbývající způsob jak dosáhnout vytyčeného cíle (odkrýt terč soupeře po potřebnou dobu) je tedy 
úder střední části čepele na střední část soupeřovy zbraně. Jednoznačně musíme odmítnout batutu 
hrubého na střed, protože pohyb pěsti toho, kdo batutu provádí, by v tomto případě byl příliš velký, 
zatímco přenášená energie je minimální. Místo toho můžeme uvažovat o batutě slabého na hrubí 
(slabšího středu na hrubí-střed soupeře), která je vhodná pro útok na zápěstí, pokud je v tu chvíli ruka 
soupeře uvolněná.  

Batutu středu na střed můžeme použít pro všechny terče. Pokud chceme zvýšit účinnost batuty, je nutné 
udeřit železo soupeře hranou vlastní čepele.  Vzhledem k trojúhelníkovitému průřezu čepele bychom 
mohli teoreticky volit ze tří hran (na rozdíl od fleretu, který je čtvercový v hrubé části a pak přechází do 
obdélníkového průřezu). Je nutné však vyřadit spodní hranu kordu, protože v tomto místě je čepel 
nejohebnější.   

Optimálních podmínek pro efektivní provedení akce se tedy dosahuje úderem zbývajících hran – tomu se 
musí přizpůsobit pozice pěsti. Pokud budeme chtít využít rotace zápěstí, bude muset být tento pohyb 
proveden s menším důrazem než u fleretu.  

Batuta vyžaduje od toho, kdo ji provádí rozhodný „stisk v tempu“, zatímco je třeba pro maximální 
oddálení čepele provést tuto akci ve chvíli, kdy ji soupeř drží s co nejmenší silou (vyjma případů, kdy 
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batutu provádíme, abychom vyprovokovali soupeře ke vhodné reakci). Batuta je nejúčinnější, když je 
provedena ve chvíli, kdy je protivníkův hrot vzdálený od středu vlastní číšky. Jinak je potřeba využít 
vlastních diverzních akcí pro splnění této podmínky.  

Nakonec několik postřehů ohledně přetlaků na čepel protivníka. Oddálení protivníkovy čepele pro 
zasažení odkrytého terče po odpoutání čepele se rozhodně účinněji dosahuje za pomocí batuty. Přetlaky 
jsou vhodnější pro taktické účely, tedy k tomu, aby se vyprovokovala reakce, které je možno využít (např. 
kryt nebo kontrakryt, kterému se vyhneme). Obecně se v kordu nedoporučuje vést přímý bod po 
odpoutání se z vazby. Je tedy logické snažit se o co nejefektivnější provokaci. Té dosáhneme tlakem na 
soupeřovu čepel při nevýhodě stupně: slabší střed na silný střed. V tomto případě dosáhneme výrazného 
přemístění protivníkovy čepele za vlastního minimálního pohybu – je přirozené, aby soupeř, který cítí 
výhodu na své straně, posílil vlastní vazbu. Tím otevře odvrácenou linii naší kavaci.    

PŘENOSY ,  PŮLPŘENOSY A DRUHY VAZEB  
Přenosy, kterými se zabývá fleret, jsou čtyři: z primy do tercie, z tercie do primy, ze sekondy do kvarty a z kvarty 

do sekondy. Půlpřenosy jsou čtyři: z nízké primy (resp. francouzské septimy a falešná kvarta v určitých 

fleretových akcích) do vysoké primy, z nízké sekondy do vysoké sekondy, z vysoké tercie do nízké tercie, z 

vysoké kvarty do nízké kvarty.  

Pro každou ze čtyř vazeb budeme mít vysokou a nízkou verzi, což nám ve výsledku dává osm různých vazeb. 

Definujme si ty nejdůležitější pro kord: vazba v nízké primě, nízké sekondě, vysoké tercii a vysoké kvartě.  

RIPO RTY ,  PŘENOSY  A VAZ BY  

Z techniky fleretu známe rozdíl mezi změnou vazby, přenosem a riportem. Pro posledně zmiňované akce 
je vhodné poznamenat, že se snáze provádí a kontrolují (stejně tak u přenosů), když protivníkova čepel 
spočívá na dvou bodech naší zbraně: na čepeli a na okraji číšky. Ze stejných důvodů je dobré, aby se 
minimalizovala velikost kužele, který opisuje naše zbraň při riportu tím, že započneme tento pohyb v lokti 
místo zápěstí.  

Přenosy, které se zmiňují ve fleretu, jsou pouze ty, které vychází z vazby v kvartě a končí v sekondě a 
obráceně, a z vazby v primě do tercie, které končí v tercii a obráceně. Jsou to přenosy, které začínají na 
jedné straně (vnější nebo vnitřní) a končí na druhé. Neudávají se přenosy, při kterých se mění pouze 
vysoká a nízká poloha vazby, a které začínají a končí na stejné straně. A to přesto, že jsou pro kord 
významné při technice vmyků.   

Protože jsou tyto přenosy velmi podobné běžným přenosům v počátku jejich provedení, je vhodné, 
abychom je pojmenovali půlpřenosy. Pro lepší představu si uveďme nejobvyklejší případ provedení 
půlpřenosu: vazba v kvartě, pravák proti pravákovi, hroty nad úrovní bodu styku obou čepelí. Abychom 
mohli provést vmyk na bok, jak si popíšeme podrobněji dále, sníží se číška a pak hrot tak, aby se v 
okamžiku, který bezprostředně předchází vlastní bod, hrot nacházel pod bodem styku, který se stále 
nachází na vnitřní straně čepele. Tak došlo k půlpřenosu: pokud bychom v pohybu pokračovali a přesunuli 
bod styku na vnější stranu čepele, skončili bychom na vazbě v sekondě, čímž bychom provedli celý přenos.  

Počáteční a koncová pozice půlpřenosu je definována různou vazbou ve své vysoké nebo nízké variantě, 
čímž se počet důležitých vazeb zvyšuje na osm.  Základní vazby jsou ty, jejichž vmyk nevyžaduje půlpřenos. 
Uvidíme dále.  

VMYKY  
Základní vmyky v kordu jsou čtyři: z primy – na vnitřní spodní terč, ze sekondy – na vnější spodní terč, z tercie – 

na vnější vrchní terč a z kvarty na vnitřní vrchní terč. Vmykům může předcházet riport, přenos nebo půlpřenos. 

Pro korektní provedení vmyku je nezbytné brát v úvahu polohu číšky a čepele soupeře. 



ČESKÝ 

ŠERMÍŘSKÝ 

SVAZ  

SKRIPTA PRO KORD  

 

SK R I P T A  P R O  K O R D     20 

TEC HNIK A V MYK Ů  

Technika vmyků je obzvláště složitá a bohužel jí často není v šermířských skriptech věnována dostatečná 
pozornost. Vmyk začíná ve vazbě; tu ovládá šermíř, který se pokouší o vmyk. Ideální počáteční pozice, ve 
které je nutné vmyk začínat, aby se překonal odpor soupeře, je vazba hrubého stupně vlastní čepele na 
tenčím soupeře. Ještě lépe pokud se hrot soupeře opírá o číšku a o vlastní čepel.  

Pokus o vmyk z příliš velké vzdálenosti, kde hrot soupeře nedosahuje nebo nepřesahuje číšku, je snadno 
odsouzen k neúspěchu, protože jej lze lehce přerušit i nechtěným výhybem soupeřovy čepele. K stejnému 
výsledku může také snadno dojít, když soupeř neklade odpor naší čepeli.  

Proto vmyk je akce, kterou je vhodné použít proti soupeřům, kteří mají tuhou ruku, nebo když po vhodné 
přípravě donutíme soupeře pevněji uchopit zbraň či jej donutíme k výhybu špatným směrem. Proti 
uvolněné paži (která je obvyklá u šermířů užívající francouzskou rukojeť) je vhodnější užít batuty.   

Vzájemná poloha číšek je dalším faktorem, který je potřeba vzít v úvahu pro úspěšný výkon vmyku. 
Vzhledem k efektu ochranného kuželu je naprosto nezbytné, aby (nesený) útok nesměřoval k soupeřově 
číšce.  

Abychom byli přesní: vzhledem k tomu, že se při zaúhlených útocích číška a hrot pohybují různým 
směrem, je nutné, aby číška útočníka nesměřovala při provádění vmyku k číšce soupeře.  Aby bylo možné 
zvolit správný vmyk, je nutné všímat si soupeřovy číšky a předvídat její další pohyb v průběhu akce.  

Obecně platí, že pokud vycházíme z dokonalé linie obou čepelí, nás pohyb soupeřovy číšky z této polohy 
vede k aplikaci opozice na opačnou stranu od této linie útoku. Je také nutno brát v úvahu, že soupeřův 
hrot bude číškou sveden na stranu, jakmile ji překročí.  

K vykonání vmyku je nutné „procházet stupni“ jako v případě silové batuty. Způsob jakým se to dělá, je ale 
jiný: u silové batuty se bod styku obou čepelí přesouvá z hrubého na tenčí čepele toho, kdo provádí batutu 
a z tenčího na hrubý stupeň obránce, pak je veden útok. Ve vmyku je proces opačný – styčný bod prochází 
z tenčího na hrubí protivníkovy čepele vždy na stejném místě čepele útočníka, zatímco její hrot postupuje 
směrem k terči.  

Optimální podmínky pro vmyk v primě (v základní poloze) nastanou v případě, že číška soupeře je 
posunuta směrem dovnitř, hrot se nachází mírně dole a čepel vyvíjí tlak, jakoby chtěla podejít číšku. Ke 
styku čepelí dochází na vnitřní straně.  

Číška toho, kdo provádí vmyk směřuje k vlastní vnitřní straně (ale k vnějšku protivníkovy číšky) s hrotem 
dole. Útok může směřovat na stehno, bok a podpaždí na základě výšky protivníkovy číšky. U ostatních 
poloh: 

• vmyk v sekondě, číšky a kontakt na vnější straně, hrot dole, terč: stehno nebo bok;  

• vmyk v tercii, číšky a kontakt na vnější straně, hrot nahoře, terč: hruď nebo maska; 

• vmyk v kvartě, číšky a kontakt na vlastní vnitřní straně, hrot nahoře, terč: rameno, nebo maska.  

Za jiných podmínek než ve výše popisovaných je možné, že bude výhodnější použít kombinace vmyku a 
půl přenosu – což je akce, kterou budeme popisovat ve vedlejších akcích dále v textu.  

V případě, že číška je níže než hrot v pozici, kterou jsem popsal pro vmyk v primě, můžeme dát přednost 
hornímu vmyku s půlpřenosem ze spodní na horní primu na rameno nebo na masku. Hornímu vmyku 
v sekundě s půlpřenosem na hruď dáme přednost, pokud je číška níže, dolnímu vmyku v tercii pokud je 
výše a vmyku v kvartě na bok, pokud je číška výše.  

Vezměme si jako příklad poslední případ v situaci praváka proti pravákovi. Jestli soupeř v linii nebo v linii 
s mírnou opozicí má číšku dole na vnitřní straně a hrot lehce nahoře (zbraň v lince v kvartě), bude 
nejvhodnější zvolit vmyk na jeho vnitřní horní terč: na rameno, hruď nebo na masku, který bude, 
provedeme s vnitřní opozicí.  

Pokud je však číška výše a s hrotem dole, by právě popsaný vmyk byl díky ochrannému kuželu sveden na 
stranu v konečné fázi útoku.  



ČESKÝ 

ŠERMÍŘSKÝ 

SVAZ  

 

 

21     SK R I P T A  P R O  K O R D  

V tomto případě je užitečnější využít vmyku na bok, který provedeme snížením vlastní číšky (dříve než 
hrotu) a vedením útoku na právě odkrytý terč.  Čepele, které se v počátku akce křížily ve vazbě směrem 
nahoru (vzhledem k číškám), se na konci útoku díky akci připomínající přenos (ze shora dolu a obráceně na 
vnější straně) kříží směrem dolů.  

Francouzi nazývají tuto akci croisé. My ji budeme nazývat půlpřenosem.10 

Proti „dokonalé lince“ (jakkoliv je neobvyklá) můžeme využít jakéhokoliv vmyku stejně jako v teorii fleretu, 
pokud budeme dbát na to, aby se naše číška nepohybovala směrem k protivníkově číšce.  

Vmyk na ruku je specifický tím, 
že jej můžeme provádět ve 
všech směrech, pokud budeme 
dbát na výše řečené.  Ve 
střehové pozici s pokrčenou 
rukou bude možné použít vmyku 
na předloktí podobně jako proti 
lince, zatímco při bližší 
vzdálenosti bude více odkrytý 
horní terč.  

Pro úplnost je nutné také zmínit 
horní vmyky, které začínají ve 
vazbě v tercii nebo v kvartě, a dolní, které začínají v primě nebo v sekundě s číškami ve stejné vertikální 
rovině. Dále vnitřní vmyky, které je možno dělat jak ve vazbě v tercii tak v sekundě a vnější z kvartvazby 
nebo v primě s číškami ve stejné výšce. Tyto vmyky začínají ve vazbách, které nejsou ani dolní ani horní a 
pro které nemáme specifické názvy. V tomto případě si vystačíme s vazbou, ze které vmyk začíná a s 
terčem, který zasahuje – vmyk z tercie na břicho, vmyk z primy zespodu na ruku atd.  

JEDNODUCHÉ A VEDLEJŠÍ  ÚTOČNÉ AKCE  
Základní jednoduché útočné akce (tj. akce, které se nevyhýbají krytu a končí na stejném terči, na který byla 

vedena linka zpočátku akce) jsou provázeny dalšími jednoduchými akcemi, kterým se říká vedlejší. Zvládnutí 

těchto akcí rozšiřuje repertoár šermíře, pomáhá mu být méně předvídatelným a lépe využít chyb soupeře.  Tyto 

akce nutno znát, aby se jim bylo možné bránit.  

JS O U  T O :   

• Útoky s opozicí přímo, křížem a s kružnou vazbou.  

• Zaúhlené útoky na ruku a tělo 

• Sekačky  

• Kupé 

• Dominující vmyky 

Některým výše zmíněným útokům je možné bránit se výhybem, batutou, tlakem na čepel, riportem, přenosem, 

půl přenosem nebo změnou vazby. 

                                                                 
 

10 Viz výše 
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ÚTOKY S  PŘÍMOU OPOZICÍ,  KŘÍŽEM A S  KRUŽNOU VAZBOU  
Přímá opozice vnikne, když útočník přesune vlastní číšku k číšce i čepeli protivníka. Tím zakrývá ohrožený terč 

díky efektu ochranného kužele. Na konci akce se obě číšky nacházejí na stejné linii. 

Opozice křížem vznikne, když útočník přesune číšku k soupeřově čepeli podobným pohybem jako u přímých 

krytů, čímž ji umístí mimo terč. Na konci této akce se číšky nachází na opačné linii.  

Opozice s kružnou vazbou vznikne, když útočník pohybem čepele podobným kontrakrytu nebo půlkontrakrytu 

sebere při vedení útoku čepel soupeře, čímž ji vychýlí mimo útočnou linii. Číšky se na konci akce mohou 

nacházet ve stejné linii (což je méně spolehlivé), na různých liniích nebo na opačné linii (nejvíce spolehlivé). 

Ve všech případech se opozice aplikuje během natažení paže dříve, než dojde k napnutí. Hrot se při tomto 

pohybu vychyluje od terče minimálně. Celá akce se jeví jako jeden pohyb.  

ÚTO KY  S  O POZICÍ  

V kordu je se potřeba při vedení vlastního útoku chránit před útokem protivníka. Opozice (tedy přesun 
číšky a čepele k číšce a čepeli soupeře při vedení útoku) je jeden z nejúčinnějších způsobů jak toho 
dosáhnout.  

Tento druh opozice nazveme „přímou opozicí“. Opozice křížem, pokud je správně provedena, je ještě 
účinnější. Ta připomíná vmyk, který je proveden „v letu“ bez předchozí vazby – proto se také na něj 
vztahují všechna pravidla, která jsme určili pro vmyky.  

O něco těžší, ale za stejných pravidel stejně účinné, jsou opozice „s kružnou vazbou“, při kterých vezmeme 
soupeři čepel kruhovým nebo půlkruhovým pohybem.  

Příklad: Pravák proti pravákovi, jeden v lince v sixtě(vnější opozici) s hrotem lehce vzhůru. Druhý ve výzvě 
v tercii vede přímý útok na rameno nebo na masku s vnitřní opozicí v linii kvarty: tj. útok s přímou opozicí, 
kde se číška pohybuje směrem k vnitřku naproti protivníkově čepeli. Kdyby soupeř jenom lehce pozměnil 
svůj postoj tím, že by provedl linku v sixtě(vnější) s hrotem mírně dole, by bylo jistější vést útok na 
podpažní s vnitřní přímou horní opozicí.  

Pokud druhý šermíř začíná v kvartvýzvě (tudíž s železem na vnější straně soupeře) a útočí na hruď křížením 
čepele podobně jako ve vmyku v tercii tak, že udržuje svou čepel na vnější straně, dochází k útoku 
s opozicí křížem.  

V případě, že útočící šermíř začíná ve výzvě v tercii a v průběhu útoku na hruď sebere čepel protivníka, 
čímž ji vytlačí na vnější stranu podobně jako ve vmyku v tercii (stále plynulým pohybem vpřed číšky), 
dochází k útoku s opozicí s kružnou vazbou. 

Stejné útoky je možno vést také na ruku a na jiné cíle. Při opozici křížem a s kružnou vazbou je důležité 
dbát na to, aby byl hrot soupeře v blízkosti vlastní číšky. Opozici přímo je možno provádět i v případě, že je 
hrot vzdálenější – v těchto případech je možnou alternativou přímý nebo zaúhlený útok na odkrytý terč.  

Analogie těchto akcí se vmyky je tak evidentní, že je lze nazývat, jak bylo dříve zvykem vmykem „v letu“.  
Ke dříve zmíněným pravidlům můžeme přidat další pro zkušenější šermíře. Jak už víme, nesmíme kvůli 
ochrannému kuželu jít naproti soupeřově číšce. Při přímé opozici se ale zdá, že děláme pravý opak. Ve 
skutečnosti vyhledáváme terč, který je o kousek mimo ochranný kužel nebo využíváme klínového efektu, 
který vznikne díky tomu, že na konci útoku se čepel opírá o dva body na soupeřově zbrani – na číšce a na 
čepeli. Další útoky – křížem a s kružnou vazbou je možné provádět i bez opozice na opačné straně 
k soupeřově číšce. Díky tomu ale snáze ztratíme kontrolu nad soupeřovou čepelí během útoku. V těchto 
případech bude útok muset být veden s větším citem a s důkladnější přípravou, která donutí soupeře ke 
stisku v tempu nebo k výhybu na špatnou stranu.  

Například ve stejné linii v tercii jako v předchozích příkladech je možné, aby útok s horní opozicí s kružnou 
vazbou (na ruku, rameno, masku nebo hruď) začínal i z výzvy v primě nebo v kvartě a končil jako útok 
s přímou opozicí. Paradoxně přímá opozice může také nastat bez styku železa a stejně jako u vmyků, útoky 
s opozicí křížem nebo s kružnou vazbou mohou končit v lince bez úhlů, ale v zákrytu a tudíž bez opozice! 
Tento paradox přijměme pro zjednodušení a pro pohodlnější klasifikaci.  
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ZAÚHLENÉ ÚTOKY NA RUKU A NA HRUĎ  
Zaúhlené útoky jsou ofenzivní akce, které se vykonávají pomocí úhlu ve vlastní lince. Tento úhel obecně vzniká 

pouze v rovině zápěstí, ale může vzniknout také v lokti nebo rameni. Zaúhlené útoky se používají obzvláště při 

útoku na paži (na terč v zákrytu), ale mohou být využity také pro útoky na zbytek těla, aby se zlepšil úhel zásahu 

nebo pro to, aby se obešel kryt soupeře.  

ZAÚHLENÉ  ÚTO KY  

Máme ve zvyku nazývat zaúhleným 
útokem útoky na předsunuté terče – 
na zápěstí a na ruku, když je soupeřova 
zbraň v lince, tj. v zákrytu. Paže 
útočníka je za tímto účelem ohnutá 
v zápěstní a (nebo) v lokti, číška je 
svedena na stranu, hrot míří na cíl a 
pěst zaujímá různé pozice.  

Už jsme řekli, že paže v lince není 
automaticky v zákrytu a může být 
zasažen v mnoha případech i bez úhlu: 
stačí, aby linka soupeře ohrožovala 
terč vzdálený od naší číšky.  

Dále je výhodné pro zlepšení úhlu zásahu vést zaúhlený útok na obnažený terč. Ze stejného důvodu, nebo 
abychom se vyhnuli předpokládanému krytu, můžeme vést zaúhlený útok i na vzdálenější terč.  Vnější 
zaúhlené útoky jsou vedeny na vnější terč soupeře, vnější opozice je naopak přesun vlastní číšky díky 
kterému vlastní vnější terč zakrýváme. Nejobvyklejší zaúhlené útoky jsou vedeny na zápěstí a na předloktí. 
Je zvykem tedy předpokládat tyto cíle když se např. mluví o vnitřním zaúhleném útoku bez další 
specifikace. V opačném případě se uvedou další podrobnosti. Většinou (vyjma vmyků na ruku nebo na tělo 
– což jsou případy, kdy zároveň dochází k opozici, což je obranná akce číšky a zaúhlený útok, což je útočná 
akce hrotu) je číška při zaúhleném útoku daleko nebo má tendenci se vzdalovat od hrotu soupeře 
(například při zaúhlených rimesách, kde se „poddáváme“ soupeřově krytu). O zaúhlených útocích („en 
cavant“ pro Francouze) jsme už řekli, že umožňují zasahovat krytý terč (linku), zlepšují úhel zásahu, pokud 
je terč odkrytý, ale pod nevýhodným úhlem a lze jich využít pro ztížení krytí útoku soupeřem.  

Zaúhlený útok s výjimkami (jako určité vmyky a s uzavřením linie) odkrývá terč útočníka. Je tudíž důležité, 
aby tento útok nebyl očekáván a aby hrot soupeře ohrožoval jiný terč. Častou chybou je snaha bránit se 
proti zaúhlenému útoku pod ruku tím, že se snažíme o zaúhlený pohroz na vršek ruky, čímž se ještě více 
odkryjeme. Mnohem lepší je přímá linka (bez úhlu) na místo, kde ruka soupeře tvoří úhel, nebo vhodná 
opozice z výše zmíněných.  

Polohy pěsti při zaúhlených útocích se mění podle preferencí a dle držení zbraně.  Obecně je dobré, aby 
útok byl přirozený a nepředvídatelný, přesto pro francouzskou ručku nejracionálnější pozice jsou: pěst 
v tercii (palec vzhůru) pro zaúhlené útoky vrchní a vnější, sekonda pro spodní a vnitřní. S belgickou 
rukojetí je možné provádět i vnitřní zaúhlené útoky s pěstí v tercii. Alternativou vnějšího zaúhleného 
útoku pro obojí držení je pěst v sekondě (vhodná pro vržené body). Pojmenovat pouze čtyři druhy 
zaúhlených útoků na zápěstí je přílišným zjednodušením. Ve skutečnosti je možné vést bod na ruku ze 
všech možných úhlů. 
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NÁSEKY  
Útoky násekem využívají pružnosti čepele na její širší straně směrem dolů. Jsou podobné záuhleným útokům 

v tom ohledu, že umožňují zasáhnout kryté terče, zlepšují úhel zásahu a ztěžují kryt. Není je však možné vést ze 

všech stran.  

ZAS ÁHN O UT N ÁSE KEM  

Náseky (neboli tzv. sekačky) jsou 
dnes velmi oblíbené i v kordu, kde 
jsou obvykle využívány pro horní a 
vnější terč ruky. Umožňují 
zasáhnout i krytý terč a často s 
lepším výsledkem než u zaúhlení. 
Tím, že je však potřeba „nabít“, je 
útok zpomalen v počáteční fázi, 
čímž vystavují značnému riziku 
zápěstí šermíře, který je nadměrně 
užívá. Aby se tento risk snížil, často 
je předchází přechodná batuta. 
Díky tomu, že využívají pružnosti 

čepele směrem dolů, pozice pěsti se mění s ohledem na vybraný terč (stále máme na mysli situaci praváka 
proti pravákovi):  sekonda pro vnější terč, tercie pro horní a kvarta pro vnitřní včetně všech poloh mezi 
nimi.  

Tento útok je možno vést také ve vnějším dolním směru (pravák proti pravákovi), pokud o kousek 
zvedneme loket.  Způsob vedení úderu je následující: hrot se lehce posune dozadu s doprovodným 
pohybem zápěstí a předloktí, které se ohýbají směrem, kterým ukazuje palec ruky. Úder je pak proveden 
rychlým napnutím paže, která je zastavena rozhodným stiskem v tempu těsně před dokončením pohybu. 
Čepel pak pokračuje ve švihu a donese hrot na daný terč.  

Pro úspěšný výkon akce je potřeba koordinace celé paže, která zajistí, že hrot dosáhne terče za pomocí 
tahu dopředu (daný napnutím paže) a nejen díky seku zápěstí.  Dobře zvládnutá technika umožňuje 
dosáhnout kýženého efektu za pomocí menší síly a menšího ohybu čepele, a tudíž za menšího rizika pro 
šermíře, který ji vykonává.  

Náseky, pokud jsou příliš často vedeny nedostatečně (a vytrvale) trénovanou rukou, mohou způsobit 
nepříjemná zranění zápěstí a lokte, které se zdlouhavě a obtížně léčí.  

STŘIH  
Střih neboli kupé se odlišuje od obyčejné kavace, protože přesun hrotu nastává tím, že vrchem přeskakuje 

soupeřovu čepel. Někteří jej také akceptují s přesunem spodem při obraně proti spodním vazbám (prima a 

sekunda). Jiní doprovázejí toto vyvázání pohyby podrobnými jako u kružného máchu, který je typický v šavli a 

nazývají jej obráceným střihem. Stejně jako při náseku tyto akce ztěžují kryt, ale exponují (a ne málo) toho, kdo 

je provádí.  

DOMINUJÍCÍ VMYK  
Ve fleretu se touto akcí obnovuje linka. To se provádí rozhodnou opozicí vůči vazbě, kterou provádí soupeř. 

Konečná část akce je stejná jako u základních vmyků. Vzhledem k tomu, že jsme v kordu zařadili mezi vazby i 

pouhý dotyk železa, budeme muset zmínit i variantu (kterou Francouzi nazývají coulé), kde přiložíme hrot 

k čepeli. Po té pak sklouzneme bez přílišného tlaku, abychom útočili, nebo častěji vyprovokovali reakci soupeře.  
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PŘE HLED  VE DLEJŠÍ CH  AK CÍ ,  VÝH Y BY  A AKCE  NA ŽELEZE  

Vedlejší útočné akce, které jsou popsané výše, se kombinují rozličnými způsoby s výhyby a akcemi na 
železe protivníka.  

Útokům s opozicí křížem nebo s kružnou vazbou mohou předcházet výhyby (vyvázání vlastní čepele při 
probíhající vazbě protivníka) na rozdíl od přímé opozice, a to i přesto, že končí stejným způsobem. A to 
z důvodu, že je nejdříve nutné vyvázat čepel protipohybem. Útoky s opozicí křížem, kterým předchází 
výhyb, jsou možné, pokud vezmeme v úvahu již popsané vazby, k nimž dochází pouhým pohybem hrotu.  

Výhyb může předcházet i zaúhlené útoky a náseky. Výhyb a střih jsou útoky, které již obsahují výhyb a 
musíme rozlišovat mezi kavací (a násekem), která začíná z vazby a kavací, která následuje fintu a je vedena 
tudíž bez železa. Poslední jmenovanou nalezneme mezi složenými akcemi.  

Různým útokům mohou předcházet batuty (falešné batuty, které začínají v soupeřově vazbě, silová 
batuta, smyk – který není opravdovou batutou, protože začíná ve vlastní vazbě, bez ztráty kontaktu železa 
a úder – tj. normální batuta), dále batuty provázené výhybem (intrecciata, z vazby vlastní nebo soupeře a 
kupé (intagliata) což je přechodná batuta, která končí jako střih), změnou vazby a kontaktem železa.  

Kontakt železa může také anticipovat útoky, kterým předchází přenos nebo riport (ty mají smysl pouze 
v případech, kdy je hrot poblíž číšky toho, kdo je provádí) Francouzi nazývané „liement“ nebo 
„enveloppement“. 

Tyto útoky začínají z vazby a posléze, zároveň s postupem hrotu a bez ztráty kontaktu protivníkovy čepele, 
probíhá přenos nebo riport po stejné linii až do bodu.  V kordu tento útok začíná v jedné ze čtyř základních 
vazeb a musí být proveden podle stejných pravidel jako u vmyků.  

Zmíním také čtyři vedlejší vmyky, kterým předchází půlpřenos. Ve fleretu, pokud se omezíme na přenosy, 
se užívá pouze některých z těchto akcí, které jsou známy jako útoky na bok (tak se také nazývá vmyk 
z kvarty na bok). Teorie fleretu, ale rozlišuje přenos a vmyk, zatímco pro Francouze „liement“ znamená 
obojí. 

Tyto akce na železe se používají v minimální míře ve fleretu, ale stále jsou velmi užitečné v kordu proti 
soupeřům, kteří rádi nabízejí čepel a jsou obratní ve výhybech a v povolech. Při nácviku zlepšují cit na 
čepeli a přednost hrotu před pohybem nohou.  

OBRANNÉ AKCE  
Akce, které slouží pouze k obraně, se dělí do třech kategorií: odejmutí terče, opozice a kryty.  

Odejmutí terče se dále dělí na dva druhy: na úhyb (doprava nebo doleva, nebo vertikální - shýbnutím), kterým 

se vyhneme útokům na tělo a na vlastní odejmutí terče, kterým se vyhneme útokům na předsunutý terč nebo 

na tělo pohybem vzad (tzv. obrana menzurou).  Úhyby spojené s bodem se nazývají dle změny tempa ve fleretu 

– inkvartáta(přesun těla na vnější stranu) a passata sotto. Bez jména zůstává akce spojená s přesunem na 

vnitřní stranu, která je vesměs nepoužívána (tato akce byla v minulosti některými mistry nazývána ingliata.) 

Podle úhybu se pak nazývá i útok, se kterým je spojený: passata sotto, útok inkvartátou atd.  

Vlastní odejmutí terče pak se dělí na ústup (obrana menzurou), přinožení (chrání spodní terč a je obecně 

spojený s protiútokem)a pohyby ozbrojené paže (vzad, čímž se vyhneme útoku nebo z jedné linie na druhou 

pro protiútok zaúhlením).  

Dříve zmíněné opozice se jen zřídka provádějí samostatně – častěji jsou spojené s protiútokem (s předbodem) 

nebo útokem (vmyky a útoky s opozicí). Kryt je pohyb čepele, který slouží ke svedení útoku soupeře mimo terč. 

Jméno krytu je dáno konečnou polohou čepele. Druh krytu určujeme dle trajektorie: přímý, půlkontra, kontra, 

povolem, přetlakem. Způsob kontaktu železa je dvojí: měkký a tvrdý (tasto – letmo, picco - nárazem) 
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KRY TY  

Vzhledem k chybějící konvenci, 
v kordu musí kryty odpovídat 
svému účelu. Letmý dotyk 
soupeřovy čepele není v tomto 
ohledu dostačující, stejně tak není 
vhodné činit přehnané pohyby 
v případě, že chceme na útok 
odpovídat.  Potřebujeme si zajistit 
kontrolu železa (pomocí vmyku a 
příslušných odvozenin) během 
dostatečně rychlé riposty, nebo 
odstranit hrot soupeře na 
dostatečnou dobu, abychom zasáhli 
sami přímo (nebo alespoň zároveň 
v případě dublu).  Tohoto 

dosáhneme pomocí účinných tvrdých krytů a dobrou prací s menzurou.  Účinnost je dána rychlostí, silou 
ruky a bodem styku obou čepelí.  

Střed čepelí je dokonalým místem styku pro tvrdé kryty a riposty bez železa, s nebo bez opozice. To často 
vynutí odklon soupeřovy číšky nebo linky, před vlastním krytem, který bývá pro maximální účinnost 
proveden pohybem diagonálně dopředu.  Pro vmyky se doporučuje kontakt co nejblíže vlastní číšky (který 
je doprovázen lehkým pohybem vzad železa v konečné fázi krytu, pokud je ho třeba).  

Názvosloví krytů se značně blíží klasickému – je možné jej zjednodušit tím, že kryty budeme jmenovat 
pouze dle finální pozice. Pro úplnější popis, budeme muset také zmínit dráhu čepele a číšky, a tudíž zda se 
jedná o jednoduché kryty, kontrakryty či půlkontra, nebo v případě, že udržujeme kontakt s železem  - kryt 
povolem(poddáváme se tlaku) nebo přetlakem (odporem vůči vyvinutému tlaku). Při tom rozlišujeme 
tvrdé a měkké kryty (první dovolují reagovat pouze bez železa, zatímco druhé jak odpoutáním se tak 
vmykem).  

Vyhněme se mylné klasifikaci fleretu, který vnímá jako synonymum měkké a jednoduché kryty, které 
nazveme přímým krytem.  Jednoduché kryty – tak jako kontra a půlkontra mohou být provedeny jak 
měkce tak tvrdě.  

Kontrakryty jsou čtyři stejně jako ve fleretu. Půlkontrakrytů (stejně jako v příručce FIS o kordu11) je osm – 
čtyři přímé (na stejné straně z horní do spodní linky – např. z tercie do sekondy a obráceně) a čtyři 
v diagonále (např. tercie do primy a obráceně a na druhou stranu). Budeme preferovat tuto klasifikaci pro 
její jednoduchost  - ve fleretu totiž z důvodů, které nemíním tady rozvádět, jsou kryty z tercie do sekondy 
považovány za jednoduché, zatímco z kvarty do primy jako dvojité. Navíc prima je ve fleretu popsána ve 
své variantě, kterou nazýváme „půlkruh“.12 Tu v kordu nedoporučujeme, protože je příliš odkrytá. Klasická 
kordová prima, má níže položenou číšku a hrot míří na bok. Při krytu povolem v blízké cenzuře připomíná 
primu, kterou známe z šavle. Kryty povolem (které jsou dva ve fleretu) jsou v kordu čtyři. K dvou známým 
ve fleretu v tercii a v kvartě musíme přidat primu (proti vmyku v tercii) a sekondu (proti kvart-vmyku na 
bok).   

Nejsnadnějšími se ukážou být kryty povolem v primě (proti vmykům v tercii na hruď a břicho)a v kvartě 
(proti hornímu vmyku v sekondě a těžší nebo neproveditelný dle terče proti spodnímu vmyku). Snadný je 
také kryt povolem v sekondu, který je možný pouze proti kvart-vmyku na bok, ale nemožný proti vmyku 
na hruď. Obtížnější je povol v tercii, který je snáze proveditelný proti hornímu vmyku v primě a těžší nebo 

                                                                 
 

11 Příručka italského šermířského svazu, která je zdarma ke stažení v italštině na jejich internetových stránkách 

12 Varianta primy nazývaná Mezzocerchio v italské terminologii – v českém prostředí jsem se s podobnou pozicí 

nesetkal pozn. překladu. 
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neproveditelný dle terče proti vmyku ve spodní poloze.  V novějších skriptech se nevěnuje velká pozornost 
krytům, které v reakci na vazbu nepovolují, jako při krytu povolem, ale znovu získávají výhodu stupně a 
linku podobně jako u dominujících vmyků, bez ztráty kontaktu železa.   

Nazveme je kryty kontralinkou. Jsou vhodné pro praktické užívání i jako cvičení, protože zlepšují cit na 
železe. Jsou čtyři stejně jako základní kryty a končí ve stejné pozici jako příslušná počáteční vazba. 
Nakonec stejně jako v případě útočných akcí známe kryty jednoduché a složené. Poslední zmíněné jsou 
řetězcem krytů, které reagují na složený útok.  

To je důvod proč, abychom se vyhnuli terminologickým problémům, je výhodnější pojmenovat jaké přímé 
a nikoliv jednoduché kryty které jdou z tercie do kvarty, z primy do sekondy a obráceně.  

Co se týče doprovodného pohybu nohy, kryt je možné provádět ze stoje, při ústupu nebo při pohybu vřed. 
Je nutné trénovat všechny způsoby provedení, při různém pohybu a cvičit odvetu na různé terče.  

Francouzský šerm zná osm krytů, které zhruba odpovídají čtyřem krytům italské školy: V případě, že nehty 
směřují dolů – „la prime, la seconde, la tierce, la quinte“.  Názvy odpovídají italským polohám vyjma 
kvinty, která odpovídá kvartě, při nehtech směřujících vzhůru „La septime, l'octave, la sixte, la quarte", 
které odpovídají primě, sekondu, tercii a kvartě.  

ODBOD (ODVETA) 
Odbod je útočná akce, která bez pauzy následuje kryt. Jako všechny útočné akce, odbod může být jednoduchý, 

pokud se nevyhýbá kontrakrytu (krytu odvety) nebo složený, pokud se vyhýbá alespoň jednomu kontrakrytu.  

Odbod může být přímý, zaúhlený, s opozicí, s vmykem, s přenosem, se střihem, s násekem, na různé terče a při 

rozdílné menzuře. V kordu se běžně vyskytují záchranné kryty, které jsou čistě obranné, a po kterých 

nenásleduje odveta.  

PROTIÚTOK (PŘEDBOD) 
Protiútok neboli vstup do tempa je název každé útočné akce, která je úmyslně provedena během útoku 

soupeře nebo do práva útoku soupeře a každá akce, která je z ní odvozena.   

Každý protiútok se nazývá předbod(záraz). Budeme tedy mít předbody přímé, s opozicí křížem nebo 

s kružnou vazbou, zaúhlené předbody, předbody s kavací (v tempu bez železa, nebo během vmyku) s nebo 

bez opozice, předbody s úhybem (s nebo bez opozice) nebo s odejmutím terče (s nebo bez opozice nebo 

úhlu). 

PŘE D BOD  V  KO RD U  

V kordu je poměrně 
problematické rozčlenit akce 
v protiútoku, protože je 
zvykem je všechny souhrnně 
označovat jako předbod.  
Předbod navíc ve fleretu 
znamená něco trochu jiného, 
protože jiné je i chápání 
šermířského tempa. Ten je 
zde vnímán jako neurčité 
trvání jednoduché akce, 
v kordu je daný železnou 
přesností pravidla čtyřicetiny 
sekundy.   

Ve fleretu je předbod akce 
protiútoku, která předchází zakončení útoku soupeře alespoň o jedno tempo tím, že uzavře linii, kterou by 
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vedl útok v následujícím tempu. Budeme tak svědky předbodů, které předcházejí zakončení o tempo a 
efektivně uzavírají linii: předbod z vnějšku, obojí z výzvy v tercii, na přímém záludu s kavací, a správně 
provedené předbody, které předcházejí o dvě tempa a neuzavírají linii vůbec a nejsou platné (stejný 
předbod, ale s dvou- tempovým předstihem, ve stejné situaci na dvojitém záludu – uno, due).  V kordu 
linku je výhodnější zavírá aparát. 

Proto v kordu, každý bod, který je veden v průběhu útoku soupeře se nazývá předbod.  Budeme tedy mít 
předbody přímé, předbody s uzavřením linie, zaúhlené předbody, předbody s kavací (v tempu, tj. bez 
železa nebo ze vmyku), s nebo bez opozice a se zaúhlením, předbody s úhybem nebo odejmutím terče.  
Všechny tyto varianty předbodu je možno provádět ze stoje, při ústupu nebo při posunu a na různé terče.  

Protiútok se neomezuje na zásahy v průběhu útoku protivníka. Musíme také uvést útoky, které probíhají 
během iniciativy protivníka, které také nazýváme protiútokem, ačkoliv k nim dochází i během odsunu. 
Budeme je nicméně nazývat protiútoky a nikoliv útoky protože je možné je provádět i při ústupu.  

Obecně je nazveme akcemi v tempu, protože probíhají za iniciativy protivníka. Proto je také budeme 
nazývat předbodem, ačkoliv je to nezvyklé.  Posléze se budeme zaobírat zásahy, ke kterým dochází po 
ripostě protivníka – tj. poté co byl náš útok vykryt.  I v těchto případech je budeme nazývat protiútokem a 
budeme je rozlišovat od rimes (prodloužení útoku) a od obnoveného útoku.  

Nakonec existují protiútoky v protiútoku, které ve fleretu se tradičně přiřazují ke kontratempu, ale které 
my budeme po jednoduchost dále nazývat předbodem jako je výše uvedeno. 

Abychom se vyhnuli protiřečením, projdeme si krátce protiútoky ve fleretu.  Jak je známo ve fleretu (podle 
skript italské federace šermu) existuje sedm druhů protiútoku. Z těchto pouze kavace v tempu má právo i 
v případě, že dochází současně nebo dokonce po dobodu protivníka.  

V kordu toto nemá smysl – to je důvod proč je vhodnější přiřadit kavaci v tempu ve svých různých 
variantách mezi předbody.  O zárazu ve fleretu jsme již mluvili. Odbod záludem (appuntata) není nic 
jiného než předbod při složené odvetě protivníka. Odbod s uzavřením linie (contrazione), který provádíme 
v konečné fázi protivníkova útoku (s nadějí, že ji opozdí natolik, abychom dokázali zasáhnout nebo dosáhli 
současného zásahu), je velmi podobný zárazu se spodním vmykem (imbroccata), což je předbod 
s uzavřením linie proti vmyku v kvartě, který končí na boku.  Dalšími příbuznými předbodu s uzavřením 
linie, kteří však k akci přidávají úhyb, jsou inkvartáta a passata sotto. Ty také zakončují akci, ale mohou být 
účinné i bez opozice na železe.  

Soupeře, který má iniciativu, je možné předstihnout nebo současně zasáhnout třemi různými způsoby: 
útokem v přípravě (při hledání čepele, nebo při pohybu vpřed bez pohrozu), útokem na předsunuté terče 
a odstraněním soupeřovy čepele během protiútoku.  

V každém případě se jedná o útok v tempu, protože trvání akce závisí na pohybu soupeře, který má 
iniciativu nebo útočí.  

Útok s uzavřením linie představuje pravděpodobně nejobtížnější druh útoku, ve kterém se projevují obtíže 
spojené s útokem tak s obranou. Už jsme mluvili o útocích s opozicí, které patří mezi útoky s uzavřením 
linie. Pod tímto pojmem však máme nyní na mysli protiútok, zatímco předtím jsme se zabývaly útočnými 
akcemi.  Hlavní rozdíl spočívá v tom, že útok s uzavřením linie se provádí často s rozhodným pohybem 
vpřed během útoku protivníka. Energie střetnutí je se tak sčítá a je velmi obtížné udržet soupeřovu čepel a 
terč pod kontrolou.  

Zvládnutí této situace tak vyžaduje mistrovské ovládání této komplexní a obtížné techniky. Její nacvičení 
vyžaduje od trenéra, aby dokázal realisticky nabízet čepel a aby se orientoval v geometrických (ochranný 
kužel, dispozice terče) a taktických (příprava akce)aspektech této situace.  

SLOŽENÉ ÚTOČNÉ AKCE  
Útočné akce, které se vyhýbají jednomu nebo více krytům nebo které záměrně vedou útok na jiný terč, než na 

který byla vedena linka na začátku útoku, se nazývají složenými útočnými akcemi. Výše uvedené platí také pro 

protiútok a ripostu.  
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Finta je předstíraná jednoduchá útočná akce, která je součástí složeného útoku. Fina nese jméno po útočné 

jednoduché akci, kterou předstírá.  

FIN TY  

Na jednoduchou útočnou akci se může soupeř rozhodnout reagovat obrannou akcí (krytem nebo 
odejmutím terče), protiútokem (záraz, předbod), který může být provázen odejmutím terče nebo může 
nereagovat vůbec.  

Ve fleretu jsou složené akce ty, které se vyhýbají alespoň jednomu krytu. V kordu se k nim přičítají i akce, 
při kterých se zasahuje jiný terč, než na který byla v počátku vedena linka a ty, které vyvolávají alespoň 
jednu z výše uvedených reakcí. V kordu se například považuje za složenou akci i útok na nohu, který je 
veden po fintě na ruku, při které se soupeř rozhodne nekrýt, ale pouze odejmout terč.  

Kryt lze obejít pomocí kavace, dvojitého výhybu13 nebo střihu (kupé). Dvojitý výhyb je ve fleretu akce, 
která obchází kontrakryt nebo půlkontrakryt (protože obchází výhyb nikoliv proto, že by byla provedena 
dvakrát).  Vzhledem k tomu, že jsme v kordu mezi půlkontrakryty uvedli i některé kryty, které jsou ve 
fleretu zahrnuty mezi jednoduché akce, budeme nazývat akci, která se jim vyhýbá kavací.  

Dvojitý výhyb je tedy útočná akce, která se vyhýbá kontrakrytu tím, že obchází hrotem kolem číšky 
soupeře a končí pohrozem na stejný terč jako v počáteční fázi. Dvojitý výhyb může následovat fintu, nebo 
se vyhýbat (dvojitý výhyb v tempu) hledání čepele v protipohybu.  

Existuje také dvojitý výhyb v tempu, stejně jako kavace v tempu, které obě patří mezi předbody. 
Upřesnění, které stanovuje, že dvojitý výhyb na rozdíl od kavace musí končit na stejném bodě, je důležité. 
Příklad: protivník v terc-výzvě, finta na vnitřní terč a kavace (nebo lépe dvojitý výhyb!) na nohu, který se 
vyhýba kontru v tercii. Nakonec, zatímco termín „kavace“ se používá také pro útok nebo fintu, která 
začíná ve vazbě soupeře, to není možné u dvojitého výhybu. Tomu vždy předchází finta nebo linie. 
Naopak, dvojitý výhyb v tempu může začínat také ve vazbě soupeře, který provádí změnu vazby.  

Zde uvedené finty všechny předstírají útočnou akci a zdaleka nevystihují všechny varianty tohoto termínu, 
který má z taktického hlediska širší význam.  

 

                                                                 
 

13 Nebyl by lepší nový termín – např. cirkulace? Pozn. překlad. 


